klbm{X
sabv 2022 ]pkvXIw 14 e°w 5

]mentb‰ohv sIb¿ amknI

ഐഎപിസി (േകരള) യുെട
സഹകരണേത്താെട പാലിയം
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

സഹയാത്ര വരിസംഖ്യ
₹ 20

ഒറ്റ പ്രതി

₹ 200

വാർഷിക വരിസംഖ്യ

₹ 500

മൂന്നു വർഷത്തേക്ക്
സഹയാത്ര പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാസിക:
ഐ.എ.പി.സി. (കേരള)യുടെ സഹകരണ
ത്തോടെ പാലിയം ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

•

വരിസംഖ്യ ചെക്കായി 'പാലിയം ഇന്ത്യ'
യുടെ പേരിൽ അയച്ചുതരിക. വിലാസം:
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയൽ
ആശുപത്രി, ഈഞ്ചയ്ക്കൽ - ക�ോവളം
ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട്.പി.ഒ.,
തിരുവനന്തപുരം - 695 009
• ബാങ്കു മുഖേന പണം അടയ്ക്കുവാൻ:
എസ്.ബി.ഐ. പട്ടം (ക�ോഡ് 3355)
SB A/c: 30086491915
IFSC: SBIN0003355
• ഓൺലൈനിൽ: https://palliumindia.org/
donate എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
വരിസംഖ്യ അടച്ച വിവരം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയി
ക്കാൻ മറക്കരുതേ. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ മേല്വി
ലാസത്തില് മാറ്റമുണ്ടായാല് ഞങ്ങളെ അറിയി
ക്കുമല്ലോ. ഫ�ോൺ - 9746745504

klbm{X
മെയ്2022 പുസ്തകം 14 ലക്കം 5

പാലിയേറ്റീവ് കെയര് മാസിക

എഡിറ്റർ

താളുകള്
മറിക്കുമ്പോള്

ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ

4	പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

ജി.എസ്. മന�ോജ്

5

കാക്കും കരങ്ങള്ക്ക് കൂപ്പുകൈ	

ചീഫ് എഡിറ്റര്

	ജ�ോബി ബേബി

ജീന ആര്. പാപ്പാടി

7

വസന്താള്... ഓര്മകള്

ക�ോപ്പി എഡിറ്റര്

9

സാര്ഥകമായ ഒരു ദിവസം

(Responsible for selection
of News under PRB Act)
മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ

	ഡ�ോ. എന്. സുന്ദരേശന്

ടി.സി. രാജേഷ് സിന്ധു
അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്റര്മാര്

	കെ. നന്ദകുമാര്

നാരായണന് പുതുക്കുടി

11 അസമിലേക്കൊരു യാത്ര	

എസ്. ലീലാദേവി

ഷീബ ആര്.എസ്.

എസ്. ലളിത

13 എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്	

ഡ�ോ. ഗ�ോപി വട്ടിയൂര്ക്കാവ്

	ഡ�ോ. അഞ്ജലി ശ്രീകുമാര്

ഇല്ലസ്ട്രേഷന്

15 വിക്കി

കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് പി.വി. കൃഷ്ണന്

18 ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ജൈല്സ് ഫ്രാന്സിസ്

20 അഭിമാനത്തോടെ സിസ്റ്റര് ശ്രീദേവി

കവര്

	ജി. ബാലചന്ദ്രന്

മനീഷ മേരി മാർഷൽ

22 അമ്മമ്മ	

രൂപകല്പ്പന

കസ്തൂരി ആര്.

സജന് കെ സൈമണ്

23 ഒരു കൈത്താങ്ങ്

ഏക�ോപനം

അക്ഷയ ജി.എം.

ബാബു എബ്രഹാം

25 പാലിയം കണ്ണാടി

പ്രീത ബി.

എസ്. ലളിത

പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റികള്
ഡ�ോ. എം.ആര്. രാജഗ�ോപാല്
(ചെയര്മാന്)

പാലിയം ഇന്ത്യ

പൂനം ബഗായ്

ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല് ബില്ഡിംഗ്,
ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി,
മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
ഫ�ോണ്: 09746745497 E-Mail: info@palliumindia.org
https://palliumindia.org/sahayatra
/palliumindia

/palliumindia

/palliumindia

/SahayatraMagazine

(വൈസ് ചെയര്മാന്)
എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനന്
ബിന�ോദ് ഹരിഹരന്
ആഷ്ല റാണി എം.പി.
ടി.എസ്. ഗുരുപ്രസാദ്

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

ഇനിയുമ�ൊരു
ദുരന്തമുണ്ടായാൽ...

ക�ോ

വിഡ് ഒന്നടങ്ങി എന്നു ത�ോന്നുന്നു.
വൈറസിന് ജനിതകമാറ്റമുണ്ടായി
മറ്റൊരു തരംഗം വന്നുകൂടെന്നില്ല. എങ്കിലും നമുക്ക്
ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ചിന്തിക്കാം, ഉടനെയ�ൊ
ന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകില്ല; മറ്റ് ഏത് ഇൻഫ്ലുവൻസ
വൈറസിനെയുംപ�ോലെ അത് ഇവിടെയ�ൊക്കെ ചു
റ്റിത്തിരിഞ്ഞുക�ൊണ്ടേയിരിക്കും; പക്ഷെ ല�ോകം
അടക്കിവാഴില്ല, എന്ന്.
ഈയവസരത്തിൽ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ പ്രവർത്ത
കർക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തെപ്പറ്റി ഒരു തിരിഞ്ഞു
ന�ോട്ടം ആവശ്യമാണ്. ദുരന്തങ്ങളിനിയുമുണ്ടാകാം.
മറ്റൊരു സാംക്രമിക വ്യാധിയാവാം; ഒരു ഭൂമികുലു
ക്കമ�ോ വെള്ളപ്പൊക്കമ�ോ ആകാം.
നാമ�ോർക്കേണ്ടത് എന്ത് ദുരന്തമുണ്ടായാലും അവിടെ
പാലിയേറ്റിവ് കെയർ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രസക്തി
പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിക്കുകയാണെന്നതാണ്. 2018ലെ
വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും കാര്യം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല.
ഇപ്പോൾ ക�ോവിഡ് കാലത്തിലും. ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാകു
മ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ദുരിതം വർദ്ധിക്കുന്നു. ദുരിതനി
വാരണമാണല്ലോ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ. അപ്പോൾ
നമ്മുടെ കടമയും വർദ്ധിക്കുന്നു.
പക്ഷേ, അത�ോട�ൊപ്പംതന്നെ നമ്മുടെ കടമ നിർ
വഹിക്കാൻ തടസ്സങ്ങൾ ഏറുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക
രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പ�ോരുന്നവരാണ് നമ്മൾ.
അതേ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ടു പ�ോകാൻ എളുപ്പമാണ്.
പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ല�ോകത്തെ ആര�ോ പിടിച്ചുകുലു
ക്കുമ്പോൾ നാം തളർന്നുവീഴുന്നു; ചിലപ്പോൾ എഴു
ന്നേൽക്കാൻ കഴിയാതെയാകുന്നു.
ഇത�ൊക്കെത്തന്നെയല്ലേ ക�ോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ
സംഭവിച്ചത്? നമ്മെയെല്ലാം അത് പിടിച്ചുകുലുക്കി.
നമ്മള�ൊക്കെ ഒന്നു വീണു. പറ്റുന്നവര�ൊക്കെ മുടന്തി
യാണെങ്കിലും നടന്നു. പിന്നെ ശക്തിയാർജ്ജിച്ചു.
പിന്നെ ഓടി. എത്താവുന്നിടത്തൊക്കെ എത്തി.
എഴുന്നേൽക്കാനാവാത്തവർ അവിടെ കിടന്നു
പ�ോയി. അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റു സ്വന്തം കാര്യം
മാത്രം ന�ോക്കാൻ കഴിവുള്ള അവസ്ഥയിൽ തുടരേ
ണ്ടിവന്നു. പാലിയേറ്റിവ് കെയർ സംഘടനകൾ
പലതും അടച്ചുപൂട്ടി.
പലര�ോടും സംസാരിച്ചതിൽനിന്നു മനസ്സിലായത്,
അടച്ചുപൂട്ടാൻ പ്രധാന കാരണം രണ്ടായിരുന്നു
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എന്നാണ്. ഒന്ന്, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ അധികവും
മുതിർന്ന പൗരരാണ്. ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം താ
രതമ്യേന കുറവ്. ക�ോവിഡ് ക�ൊണ്ടുള്ള അപകട
സാധ്യത വൃദ്ധർക്കാണ് കൂടുതൽ. പുറത്തിറങ്ങുന്നതു
പ�ോലും അപകടം. അപ്പോൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയല്ലാതെ
മറ്റെന്തുചെയ്യാൻ! ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇതിന്റെ തി
ക്തഫലമനുഭവിച്ചത് ര�ോഗികളും കുടുംബങ്ങളുമായി
രുന്നു. എത്രയ�ോ കാലമായി മുങ്ങിക്കിടന്നവരെ വെ
ള്ളത്തിൽ നിന്നു പ�ൊക്കിയെടുത്തതുപ�ോലെ, അവർ
ക്കു കഷ്ടിച്ചു ജീവിക്കാൻ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ പ്രവർ
ത്തകർ ശക്തി ക�ൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നി
ലകാണാക്കയത്തിലേക്ക് മുങ്ങിയതു പ�ോലെയായി.
ഏതെങ്കിലും സാമൂഹ്യസംഘടനയ�ോ അക്കാദമിക
സ്ഥാപനമ�ോ ഒരു സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം നടത്തി
യെങ്കിൽ വിലപ്പെട്ട അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയേനെ.
രണ്ടാമത്, സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാരുടെ
ചെറിയ സംഭാവനകൾ ക�ൊണ്ടാണ് പാലിയേറ്റിവ്
കെയർ സംഘടനകൾ അധികവും നടന്നിരുന്നത്.
സാധാരണഗതിയിൽ അത് ഏറ്റവും ആര�ോഗ്യക
രമായ പ്രവണതയാണ്. വേരുകൾ സമൂഹത്തിൽ
ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൃക്ഷം ബലത്തോടെ
നിൽക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ സമൂഹത്തിലെ അംഗ
ങ്ങൾക്ക് വരവില്ലാതായി; സമ്പാദ്യമില്ലാതായി.
അവർക്കു സംഭാവന നൽകാനാവാതായി. പാലി
യേറ്റിവ് കെയർ സംഘടനകൾക്കു വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ
കഴിവില്ലാതായി.
നാം ഒന്നിച്ചു ചിന്തിച്ചാൽ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ തെ
ളിഞ്ഞേക്കും. എല്ലാ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ സംഘട
നകളിലും കുറച്ചു ചെറുപ്പക്കാരെങ്കിലും അംഗങ്ങളായി
ഉണ്ടാകണം. ഉണ്ടായേ തീരൂ. ചെറുപ്പക്കാർ ഒന്നും
വരുന്നില്ല എന്ന് മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തു
ക�ൊണ്ട് എന്ന് ആല�ോചിക്കണം. എത്രയ�ോ സ്ഥല
ങ്ങളിൽ ചെറുപ്പക്കാർ നേതൃത്വം നൽകിത്തന്നെ പാ
ലിയേറ്റിവ് കെയർ സംഘടനകൾ മുന്നോട്ടുപ�ോകുന്നു.
കൂടാതെ, ഇനിയുമ�ൊരു ദുരന്തമുണ്ടായാൽ അത്യാ
വശ്യമായ വിഭവസമാഹരണത്തിന് ഏത�ൊക്കെ
വഴികൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുൾപ്പെട്ട ഒരു
കർമ്മസേന (ടാസ്ക് ഫ�ോഴ്സ്) ഉണ്ടാക്കി ചർച്ചചെ
യ്യുകയും വേണം.
നാം ഒന്നിച്ചു ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു

.

മെയ് 12 - അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനം

കാക്കും കരങ്ങൾക്ക്
കൂപ്പുകൈ
ജ�ോബി ബേബി

ല�ോ

കത്തെ ഒന്നടങ്കം വിറപ്പിച്ച ക�ോവി
ഡിനെതിരെ പ�ോരാടുന്നതിനിടെ
യാണ് ഇത്തവണയും നഴ്സസ് ദിനം കടന്നെത്തു
ന്നത്. ക�ോവിഡ് പ�ോരാട്ടത്തിലെ മുന്നണിപ്പോ
രാളികളായ നഴ്സുമാർ ഈ ദിനത്തിലും സ്വന്തം
ആര�ോഗ്യം മറന്ന് ര�ോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന തി
രക്കിലാണ്. ക�ൊറ�ോണ വൈറസിനെതിരെ ദിവ
സങ്ങളും മാസങ്ങളും പ�ോരാടി പതറാതെ മുന്നേറുക
യാണവർ. വിശ്രമമില്ലാതെ, തളരാതെ ക�ോവിഡ്
ര�ോഗികൾക്ക് സാന്ത്വനമാവുകയാണ്. മരണക്കിട
ക്കയിൽ ജീവനുവേണ്ടി ക�ൊതിക്കുന്നവരെ, സ്വയം
ര�ോഗിയായേക്കുമെങ്കിലും ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈ
പിടിച്ചുയർത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽനിന്നക
ന്ന് ഐസ�ൊലേഷൻ വാർഡുകളിലേക്കും തീവ്രപ
രിചരണവിഭാഗത്തിലേക്കും ജീവിതംതന്നെ പറി
ച്ചുനട്ടവർ, അങ്ങനെ എത്ര വിശേഷണങ്ങൾ നല്കി
യാലും തികയാതെ വരും. നഴ്സു
 മാർ സമൂഹത്തിനു
നല്കുന്ന വിലയേറിയ സേവനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക,
അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മാനിക്കുക എന്നിവയാണ്
ഈ ദിനത്തി ന്റെ ലക്ഷ്യം.
കാലുവെയ്ക്കാനാവില്ലെന്ന് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഉറപ്പി
ച്ചുപറഞ്ഞ രണ്ടു ത�ോണികളിൽ ഒരേ സമയം കാ
ലുവെച്ചാണ് ക�ൊറ�ോണക്കാലത്ത് നഴ്സുമാരുടെ

ജീവിതം. ഒരു ത�ോണി
മാ ല ാ ഖ യു ടേ ത ാ ണ് .
മറ്റേത് യ�ോദ്ധാവിന്റേത്.
ഒരിക്കലും ചേർന്നുപ�ോ
വാത്ത രണ്ടു വഴികൾ.
ഒന്ന് നന്മയുടെ, നിഷ്ക

ളങ്കതയുടെ, ദൈവികത
യുടെ, ക�ൊടിയടയാളം.
മറ്റേ ത് , ധ ീ ര ത യു ട െ ,
കണ്ണിൽ ച�ോരയില്ലായ്മ
യുടെ, നിർഭയത്വത്തി
ന്റെ കിരീടം. ച�ോരയും
മരണവും ക�ൊണ്ടിളകാത്ത മനസ്സുറപ്പാണ് പ�ോരാ
ളിയുടെ കരുത്ത്. സ്പർശംക�ൊണ്ടോ സ്നേഹംക�ൊ
ണ്ടോ സർവ്വ മുറിവുകളും ഉണക്കുന്ന സാന്ത്വനമാണ്
മാലാഖയുടെ കരുത്തും പ്രകൃതവും. എന്നിട്ടും, മാലാ
ഖയെന്നു വിളിച്ച അതേ നാവുക�ൊണ്ട് നഴ്സു
 മാരെ
യ�ോദ്ധാക്കളെന്നും വിളിക്കുന്നു, ഇന്ന് ല�ോകം.
ക�ൊവിഡ്-19 മഹാമാരിക്കെതിരായ ആഗ�ോള യു
ദ്ധത്തിലെ മുൻനിര പ�ോരാളികളെന്ന് അവരെ
ആദരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും, യ�ോദ്ധാവ�ോ മാലാഖയ�ോ
അല്ലാത്ത പച്ചമനുഷ്യരായി, സ്വന്തം കർത്തവ്യം മു
ടങ്ങാതെ ചെയ്ത് മനുഷ്യരെ ദുരിതക്കടലുകളിൽനി
ന്നു വകഞ്ഞു മാറ്റുന്നു ഇവർ. അതിനിടെ, അവരിൽ
ചിലർ ര�ോഗത്തിലേക്കോ മരണത്തിലേക്കോ വീണു
പ�ോവുന്നു. മറ്റുചിലർ ക�ൊറ�ോണക്കാലത്തിന്റെ ആധി
കളത്രയും മറന്ന്, അതിജീവനത്തിന്റെ രക്ഷാവാതി
ലുകൾ കടന്ന് ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നു.
ല�ോക്ക്ഡൗൺ എന്ന വാക്കിന് പുറത്തായിരുന്നു
നമ്മുടെ ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ ജീവിതം. മറ്റുള്ള
വർക്ക് വീടുകൾ ഒരുക്കുന്ന സുരക്ഷാകവചങ്ങളുണ്ട്.
സുരക്ഷിതമായ അകലങ്ങൾക�ൊണ്ട് ചങ്ങലകൾ
പ�ൊട്ടിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ. എന്നാൽ, നഴ്സുമാർ
ക്കു പ�ോവാതെവയ്യ. ല�ോകത്തെ നശിപ്പിക്കാനായി
ക�ൊടുങ്കാറ്റ് പ�ോലെത്തിയ വൈറസിനു മുന്നിൽ
നിർഭയം നിവർന്നു നില്ക്കാതെവയ്യ. അവർക്കറിയാം,
വീടുകളിൽ ഉറ്റവരുണ്ട്. സുരക്ഷയുടെ വാതിലുകളു
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ണ്ട്. എന്നിട്ടും, പ�ോർക്കളങ്ങളായി പ�ൊടുന്നനെ രൂ
പംമാറിയ ആശുപത്രി മുറികളിലേക്കും ഐസ�ോ
ലേഷൻ വാർഡുകളിലേക്കും തീവ്രപരിചരണ വിഭാ
ഗത്തിന്റെ മൂളക്കമുള്ള നിശ്ശബ്ദതകളിലേക്കും അവരി
റങ്ങിപ്പോവുന്നു. അവിടെ ഒരുപാടു മനുഷ്യർ ശ്വാസ
ത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിലെ നൂല്പാലങ്ങളിലൂടെ
നടക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കരികിലേക്കാണ്, കൈകള്
കഴുകിയും മുഖമറയണിഞ്ഞും സുരക്ഷിതമെന്ന് സ്വയം
വിശ്വസിപ്പിച്ച് അവർ ചെല്ലുന്നത്. ര�ോഗാണുക്കൾ
ഇര കാത്തുകിടക്കുന്ന സ്രവങ്ങളിലേക്കും ശ്വാസങ്ങ
ളിലേക്കുമാണ് ഒരു പനിച്ചൂടു പ�ോലുമില്ലെന്നുറപ്പിച്ച്
അവർ ചുവടുവയ്ക്കുന്നത്. അവിടെയവർക്ക്, കരയുന്ന
മനുഷ്യർക്ക് സാന്ത്വനമാവേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാം നശി
പ്പിക്കാൻ കച്ചകെട്ടിയിറങ്ങിയ ക�ൊറ�ോണ വൈറ
സിന്റെ ആയുധങ്ങള�ോര�ോന്നായി അരിഞ്ഞുതള്ളാൻ
ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ�ോരാടാനുള്ള ആസക്തി ക�ൊ
ണ്ടല്ല, ജീവിക്കാനുള്ള നിവൃത്തികേടുക�ൊണ്ടാണ്
ആയുധമെടുക്കുന്നതെന്ന് ഓര�ോ നിമിഷവും അവർ
ക്ക് സ്വയം ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
മരണം നൃത്തംവെയ്ക്കുന്ന ഏതു പടക്കളങ്ങളിലും
ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് ചില ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട്.
അവർ ആക്രമിക്കപ്പെടില്ല. കരയിൽനിന്നോ ആകാ
ശത്തുനിന്നോ കടലിൽനിന്നോ പാഞ്ഞെത്തുന്ന ഒരാ
യുധവും അവരെ ലക്ഷ്യംവെയ്ക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് യു
ദ്ധനിയമം. എന്നാൽ, ഇവിടെ, ക�ൊറ�ോണവൈറസി
നെതിരായ ഈ യുദ്ധത്തിൽ അവർക്ക് ഒരാനുകൂല്യ
വുമില്ല. ഒരു യുദ്ധനിയമവും പാലിക്കപ്പെടാത്ത ആ
പ�ോർക്കളത്തിൽ, അവർ ഒരേസമയം യ�ോദ്ധാവും
ആതുരശുശ്രൂഷകരും ഇരകളുമാണ്. ഏതുനേരവും
ഒരാക്രമണമുണ്ടാവാം. ഏതുനിമിഷവും വീണുപ�ോയേ
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ക്കാം. ഏതു മരണത്തിനും കീഴടങ്ങേണ്ടിവന്നേക്കാം.
എന്നിട്ടും, മറ്റെല്ലാം മറന്ന് അവരവിടെത്തന്നെയുണ്ട്,
'തങ്ങൾക്കേ ഈ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ല�ോകത്തെ
പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാനാവൂ''
എന്ന തിരിച്ചറിവ�ോടെ.
ക�ൊറ�ോ ണ വൈ റ സ് ആ ദ ്യ വെട ി പ�ൊ ട് ടി ച്ച
ചൈനയിലെ വുഹാനിലും മരണം മഴപ്പാറ്റകളെ
പ്പോലെ പാറിനടന്ന ഇറ്റലിയുടെ തെരുവുകളിലും
അമേരിക്കയിലും ഇറാനിലും ജർമ്മനിയിലും ഇന്ത്യ
യിലും പാക്കിസ്ഥാനിലും ബ്രിട്ടനിലും സ്വീഡനിലു
മെല്ലാം എല്ലാംമറന്ന് അവർ നിലയുറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ വർഷത്തെ ആര�ോഗ്യ ദിനാചരണം നഴ്സു
 മാർ
ക്കായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടന
പ�ോലും ഓർത്തിരിക്കില്ല, നഴ്സു
 മാർക്ക് ഈയാണ്ട്
എന്താവും തളികയില�ൊരുക്കിവെച്ചിരിക്കുകയെന്ന്.
ഈവർഷം തങ്ങളുടേതാക്കാൻ സഹനത്തിന്റെയും
ത്യാഗത്തിന്റെയും ഏതേതു കനല്പാതകളാവും താ
ണ്ടേണ്ടി വരിക?
സത്യത്തിൽ, ഈയ�ൊരു ദിവസം മാത്രമല്ല, മറിച്ച്
ഓര�ോദിനവും നാം അവരെ അനുസ്മരിക്കണം. വെറും
ഒരു ദിവസത്തില�ൊതുങ്ങിത്തീരുന്നതല്ല അവരുടെ
മാഹാത്മ്യം. പകർച്ചവ്യാധിക്കാലത്തും ആര�ോഗ്യരം
ഗത്തിന്റെ നട്ടെല്ലായ നഴ്സു
 മാർക്ക് ഈ മേഖലയിൽ
വേണ്ട പരിഗണനകൂടി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാവട്ടെ ഈ
നഴ്സസ് ദിനം.
(ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് നഴ്സിംഗ് എക്സലൻസ് അവാർഡ്
2022, കുവൈറ്റ് എഡിഷൻ, 'ക�ോവിഡ് വാറിയർ'
വിഭാഗത്തിൽ ഷ�ോര്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന
നാലു പേരിൽ ഒരാളാണ് കുവൈറ്റിൽ നഴ്സായ
ലേഖകൻ)

.

ഓര്മ്മ

വസന്താൾ...
ഓർമ്മകൾ...
ഡ�ോ. എൻ. സുന്ദരേശൻ

'ഓ

ൾഡ് ഏജ് ഹ�ോം' എന്ന ജിയ�ോ ബേബിയുടെ
ചിത്രത്തിൽ ജ�ോജി ജ�ോർജ് അവതരിപ്പി
ക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്. പെൻഷൻ പറ്റിയ, ഓർ
മ്മക്കുറവുള്ള പ്രമേഹര�ോഗി. എന്തിനെങ്കിലുമ�ൊക്കെ
ഭാര്യ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ 'വയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ലേ മ�ോളേ!'
എന്നതാണ് അയാളുടെ പല്ലവി. നിസ്സഹായമായ ഒരു
ന�ോട്ടവും. ജ�ോജി, ഭാര്യ, മകൻ, വീട്ടിൽനിന്നു പുറ
ത്താക്കിയ അവരുടെ ജ�ോലിക്കാരി. ഈ മൂന്നു വ്യ
ക്തികളുടെ ഏകാന്തവ്യഥകളെ ഹൃദയസ്പർശിയായി
ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ.
ഇതുതന്നെയായിരുന്നു വസന്തയുടെയും കഥ.
കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി തീരെ കിടപ്പാണ്. അവ
ശതകൾ അതിനുമുമ്പേ ഉണ്ട്. പ്രായാധിക്യം 84 വയ
സ്സായി. ക്ഷീണം. ഭക്ഷണം ഏതാണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചമ
ട്ടാണ്. ചെറുതായി ശയ്യാവ്രണം തുടങ്ങിയ�ോ എന്നു
സംശയം. അങ്ങനെയാണ് ഒടുവിൽ പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ സഹായംതേടിയത്.
മരണം ഒരു മഹാപ്രതിഭാസമാണ്. ചിലപ്പോൾ അത്

കുഴഞ്ഞുവീഴുന്ന ഒരു ഹൃദയസ്തംഭനം പ�ോലെ ഓർ
ക്കാപ്പുറത്താവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷ്മപിതാമഹനെ
പ്പോലെ ശരശയ്യയിലുള്ള കാത്തിരിപ്പാകാം. രണ്ടാമ
ത്തെ വഴിയാണ് വസന്തയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടത്.
വസന്തയെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നത് ഇളയസഹ�ോദ
രിയും, അവരുടെ മകളുമായിരുന്നു. പല കാരണങ്ങ
ളാലും വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നില്ല. ഒൻപതു കൂടപ്പിറപ്പു
കളുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഓർമ്മവച്ച നാൾമുതൽ
അവരെ എനിക്കറിയാവുന്നത് ഒരു ഒറ്റയായിട്ടാണ്.
എന്തിന�ോട�ൊക്കെയ�ോ ഉള്ള അടക്കിയ അമർഷവും,
അജ്ഞാതഭയവും ഒക്കെകൂടെ ആ മനസ്സിനെ ഒരു
കാളിമ പുതപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രായം ചെല്ലുന്തോറും ഒരു
റിബലായ�ോ എന്നും വീട്ടുകാർക്ക് സംശയം. കിടപ്പാ
യതിനു ശേഷമുള്ള കടുംപിടിത്തങ്ങള�ൊക്കെ ദുർവാ
ശിയായിട്ടാണ് ശുശ്രൂഷകർക്കു ത�ോന്നിയത്. ര�ോഗി,
പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ല, സഹകരിക്കുന്നില്ല;
അത് കുടുംബത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ടെൻഷൻ. എനിക്കു
വയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ലേ, എനിക്കു വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്ന
ദീനമായ സ്ഥിരംപല്ലവി.
ര�ോഗിയും ശുശ്രൂഷകരും തമ്മിലുള്ള മാനസിക

sabv 2022 klbm{X 7

അകൽച്ച ഒരു പ്രധാനഘടകമാണ് ഈ അവസര
ത്തിൽ. ര�ോഗം ചികിത്സിക്കുന്നതല്ല, അതിന്റെ യാത
നകളെ നേരിടുന്നതാണ് ശ്രമകരം. വേദനകളെയും,
യാതനകളെയും അതിന്റെ വഴിക്കുവിട്ടിട്ട് ര�ോഗത്തെ
മാത്രം ചികിത്സിക്കുന്ന ഡ�ോക്ടർമാർ, കിടപ്പുര�ോ
ഗികൾ കുടുംബത്തിന്റെ ബാദ്ധ്യതയാണെന്നു വിധി
എഴുതുന്നു. 'ഇനിയ�ൊന്നും ചെയ്യാനില്ല' എന്ന് ഡ�ോ
ക്ടർമാർ പറയുന്നിടത്തുനിന്നാണ് ദീർഘകാല ര�ോഗി
കളുടെ പരിചരണം തുടങ്ങുന്നതുതന്നെ.
അതേ, ഒരുപാടു ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇനിയും. ര�ോഗിയുടെ
മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് ശുശ്രൂഷകൻ പരകായപ്രവേശം
നടത്തണം. ആ തരംഗദൈർഘ്യങ്ങൾ ഒന്നാകണം.
ഒന്നോർത്താൽ അത�ൊരു സർക്കസ്സാണ്.
എം.എൽ. വസന്തകുമാരി കർണാടകസംഗീത വി
ദുഷിയായിരുന്നു. കർണാടകസംഗീതത്തിൽ താൽ
പര്യമുണ്ടായിരുന്ന അച്ഛൻ അതിനാലാവണം
തന്റെ മൂന്നാമത്തെ പെൺകുട്ടിക്ക് ആ പേരു നൽ
കിയത്. അത് എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചേച്ചിയായിരു
ന്നു. ഈയിടെ 84 വയസ്സിൽ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപ�ോയി.
അവർ പക്ഷേ പ്രതീക്ഷകൾക്കു വിരുദ്ധമായി, ഒന്നു
മായിത്തീർന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ. പേരിലെ വസന്തം
ഒരിക്കൽപ�ോലും അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു വി
രുന്നുവന്നതേയില്ല. ഒരു കിളിയും പറന്നിറങ്ങാത്ത,
ഉണങ്ങിയ ഒരു മരക്കൊമ്പ്. അപ്പോഴും, ഉള്ള ചില്ല
കൾക�ൊണ്ട് സാധ്വിയും നിസ്സഹായയുമായ ഒരമ്മ
യ്ക്കും, ഒൻപതു സഹ�ോദരങ്ങൾക്കും തണലേകാൻ
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അവർ കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു, ആവുന്ന കാലംവരെ.
പതിനാലു വർഷത്തോളം അച്ഛൻ തളർന്നുകിടന്ന
പ്പോൾ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം
അവർ തുണയായിരുന്നു, സ്വയം ജീവിക്കാൻ മറന്ന്.
അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാവാം. എന്റെ
നിഷ്ക്രിയത്വവും അതിന് കൂട്ടായിരുന്നിരിക്കാം. ഒരു
കുറ്റബ�ോധം മനസ്സിൽ കുറുകുന്നുണ്ട്.
ഓർമ്മകളിൽ, എനിക്കു സ്കൂളിൽ പ�ോകാൻനേരത്തു
തലമുടി കുരുവിക്കൂടുപ�ോലെ ചീകിത്തരുന്ന, മുഖത്തു
കുട്ടിക്കൂറാ പൗഡറിട്ടുതരുന്ന, എനിക്കൊരു കട്ടൻ
കാപ്പി വേണം എന്ന് ഏതു പാതിരയ്ക്കു പറഞ്ഞാലും
സന്തോഷത്തോടെ ഇട്ടുതരുന്ന എന്റെ വസന്താക്ക,
അമ്മയുടെ വസന്താൾ, കുട്ടികളുടെ വസന്താത്ത.
അവർ ജീവിച്ചതുമുഴുവൻ അപരർക്കു വേണ്ടിയായി
രുന്നു. ഒടുവിൽ ഇളയ സഹ�ോദരിയുടെ ക�ൊച്ചുമക്കൾ
ക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു ജീവിതം. അവസാനം മര
ണത്തിനു കീഴടങ്ങുമ്പോൾ ക�ോവിഡും കൂട്ടിനുണ്ടാ
യിരുന്നു. അതുക�ൊണ്ട് അതുമൂലം കിട്ടുന്ന ആ സാ
മ്പത്തിക സഹായവുംകൂടി അന്ത്യകാലത്ത് തന്നെ
പരിചരിച്ചവർക്ക് നൽകിയിട്ടേ അവർ മടങ്ങിയുള്ളൂ.
'അന്യ ജീവനുതകി സ്വജീവിതം
ധന്യമാക്കും അമലേ വിവേകികൾ'
ഉറ്റവരുടെ ഓര�ോ മരണങ്ങളും ഓര�ോ കടലിരമ്പ
ങ്ങളായി ഉള്ളിൽ മുഴങ്ങാറുണ്ട്, പലപ്പോഴായി. മന
സ്സിന്റെ കരിമ്പാറക്കൂട്ടങ്ങളിൽ തലതല്ലി ചിതറാറുമു
ണ്ട്

.

ഒപ്പം

സാർത്ഥകമായ
ഒരു ദിവസം
കെ. നന്ദകുമാർ

വ

ളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഞാൻ പാലിയം
ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ
ഓഫീസറായി ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ
കഴിഞ്ഞത് ഒരു ദൈവനിശ്ചയമെന്നാണ് ഞാൻ
കരുതുന്നത്.
സാന്ത്വനപരിചരണ രംഗത്ത് പാലിയം ഇന്ത്യ നൽ
കുന്ന സേവനങ്ങളെപ്പറ്റി ആഴത്തിലറിയാൻ എനിക്കു
ലഭിച്ച ഒരവസരമായിരുന്നു മെഡിക്കൽ ടീമിന�ോട�ൊ
ത്തുള്ള എന്റെ ഗൃഹസന്ദർശനം. നടത്താൻപ�ോകുന്ന
സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശരൂപം ഡ�ോക്ടർ
തന്നു. മനസ്സാകെ ആകാംക്ഷയും കൗതുകവും നിറ
ഞ്ഞിരുന്നു. രാവിലെ ഒൻപതരയ�ോടെ ഡ�ോക്ടറ�ോ
ട�ൊപ്പം ഞാനും നഴ്സും ഡ്രൈവറും ഉഴമലയ്ക്കലി
ലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ഉഴമലയ്ക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ
അവിടെയുള്ള പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ലിങ്ക് സെന്ററിൽ
നിന്നും ഒരു നഴ്സും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനും ഒപ്പം
ചേർന്നു.
പരത്തിക്കുഴി, ചക്രപാണിപുരം ദേശത്തെ നിർധ
നരായ ര�ോഗികളെയാണ് കാണാൻ പ�ോയത്. ദുർ
ഘടംപിടിച്ച റ�ോഡുകളിൽകൂടി കാറിലും, പിന്നെ
കുറേദൂരം നടന്നും കുന്നിൻ മുകളിലെത്തിയാണ്
ചിലരെ കണ്ടത്. കൂടുതലും വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അവ
ശതകളുള്ളവരായിരുന്നു. കൂടാതെ, കാൻസർ ബാധി
തരായ രണ്ടു പേരുമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ആകെ ആറു
ര�ോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ച ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത്. വി
ശദമായി പരിശ�ോധിച്ച ശേഷം ഡ�ോക്ടർ അവർക്കു
വേണ്ട മരുന്നുകളും മറ്റുനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി. എല്ലാ
ര�ോഗികളും അവരുടെ വീട്ടുകാരും ടീമംഗങ്ങളുടെ സാ
മീപ്യത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ളവരായി കാണപ്പെ
ട്ടു. അവരെല്ലാംതന്നെ ഞങ്ങളുടെ വരവു പ്രതീക്ഷിച്ചി
രുന്നതു പ�ോലെ, സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങളെ സ്വീ

കരിച്ചു.
ഞങ്ങള�ോട�ൊപ്പമുണ്ടായി
രുന്ന നഴ്സു മാരുടെയും
മറ്റുള്ളവരുടെയും അർപ്പ
ണമന�ോഭാവം എന്നെ
വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടു
ത്തി. ഇത്ര ആത്മാർത്ഥ
തയ�ോടെ കഠിനാധ്വാനം
ചെയ്യുന്ന നഴ്സു മാരെ
ഞ ാ ൻ ഇ ത ി നു മു ൻ പ്
കണ്ടിട്ടില്ല. വളരെ ചുറു
ചു റു ക്കൊട െ യും പ്രസ
രിപ്പോടെയുമായിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്ത
നവും. ആര�ോരുമില്ലാത്തവരുടെ കണ്ണീര�ൊപ്പാനും
സങ്കടംമാറ്റാനും ഒരു താങ്ങാകാനും പൂർണ്ണമന
സ്സോടെ അവരുടെ ജീവിതംതന്നെ ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചി
രിക്കുന്നു.
നിർധനരിൽ നിർധനരെ തേടിപ്പിടിച്ച്, എത്താൻ
തന്നെ സാധിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പ�ോയി
അവരെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും,
അതിലേറെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവർ മാ
ലാഖമാർക്കു തുല്യരാണ്. ര�ോഗിയുടെ ശാരീരിക
മാനസിക ആര�ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുപുറമേ കുടും
ബാംഗങ്ങളുടെ സൗഖ്യവും അന്വേഷിച്ചറിയാൻ ഇവർ
സമയം കണ്ടെത്തുന്നു.
പ്രതിഫലമ�ൊന്നും പറ്റാതെയും ഒന്നും തിരിച്ചുപ്രതീ
ക്ഷിക്കാതെയും പാലിയം ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ സമാനതകളില്ലാത്തതും വിലമതിക്കാ
നാകാത്തതുമാണ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാ
നത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് കൃ
താർഥതയുണ്ട്.
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒര
പൂർവ അനുഭവമായിരുന്നു ആ ദിവസം

.
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2022 മാർച്ച് 22 മുതൽ 24 വരെ ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ഗവ
ണ്മെന്റ് തിരുവനന്തപുരം സംഘടി
പ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ സ�ോഷ്യൽ എൻഗേജ്മെന്റ്
വിഭാഗം മേധാവി ബാബു എബ്രഹാം
ഫാക്കൽറ്റിയായി പങ്കെടുത്തു.

ഭരതന്നൂർ ലൈഫ് കെയർ പെയിൻ
ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ�ൊ
സൈറ്റിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തി
ന്റെ ഉദ്ഘാടനം 2022 ഏപ്രിൽ 9നു
നടന്നു.

പതിനഞ്ചാം വാർഷികമാഘ�ോഷി
ക്കുന്ന രാജേശ്വരി ഫൗണ്ടേഷന് അഭി
നന്ദനങ്ങൾ.

ആ ഗ�ോ ള സ�ോ ഷ ്യൽ വ ർ ക്ക്
ദിനമായ മാർച്ച് 15ന് പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ അങ്കണത്തിൽ വച്ച് ഒരു
ചെറിയ ഒത്തുചേരൽ നടന്നു. കി
ടത്തിച്ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിലുള്ള
ര�ോഗികളും അവരുടെ കുടുംബാംഗ
ങ്ങളും പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ജീവന
ക്കാരും പങ്കെടുത്തു. പാലിയം ഇന്ത്യ
യിലെ സ�ോഷ്യൽ എൻഗേജ്മെന്റ്
വിഭാഗമാണ് പരിപാടി സംഘടി
പ്പിച്ചത്.
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സന്ദര്ശനം

അസമിലേക്കൊരു
യാത്ര
ഷീബ ആർ.എസ്.

അ

സമിലെ സിൽച്ചറിലും ഗുവാഹത്തിയിലു
മായി 2022 മാർച്ചിൽ നടത്തിയ ഒരാഴ്ച
ത്തെ സന്ദർശനം വിലയേറിയ പാഠങ്ങളും ഓർമ്മ
കളുമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. മാർച്ച് 21ന് സിൽച്ചറിലെ
കച്ചാർ കാൻസർ ഹ�ോസ്പിറ്റൽ ആന്ഡ് റിസർച്ച് സെ
ന്ററിലെത്തിയ, പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്
സിസ്റ്റർ ജിനി ജ�ോയ്ക്കും എനിക്കും വളരെ ഊഷ്മളമായ
സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്.
സെന്ററിനെയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറി
ച്ചുള്ള ആമുഖം ഹെഡ്നഴ്സ് സിസ്റ്റർ സരിത നൽകി.
കച്ചാർ സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടറും പദ്മശ്രീ ജേതാ
വുമായ ഡ�ോ. രവി കണ്ണനെ പരിചയപ്പെടാനും,
അദ്ദേഹത്തോട�ൊപ്പം അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാനും
സാധിച്ചു. ഓറിയന്റേഷനുശേഷം, അവിടെയുള്ള
നഴ്സുമാർക്കുവേണ്ടി ''സാന്ത്വനപരിചരണത്തിൽ

നഴ്സുമാരുടെ പങ്ക്'' എന്ന വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളെ
ടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നാല്പത�ോളംപേർ പങ്കെടുത്തു.
പിറ്റേദിവസം, അവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഗൃഹസ
ന്ദർശനത്തിനു പ�ോകുകയും, ര�ോഗിക്കും മെഡിക്കൽ
ടീമിനും മ�ോർഫിനെക്കുറിച്ചും വേദനനിവാരണത്തെ
പ്പറ്റിയും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയുംചെയ്തു.
നമ്മുടെ നാടുമായി വളരെയേറെ സാമ്യമുള്ള ഭൂപ്രകൃ
തിയാണ് സിൽച്ചറിന്റേത് എന്നത് മന�ോഹരമായ
ഒരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു.
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്, ''നഴ്സ
 ിംഗ് പ്രശ്ന
 ങ്ങൾ'' എന്ന വിഷ
യത്തിൽ നഴ്സു
 മാർക്ക് സെഷനെടുത്തു.
സിൽച്ചറിൽ ചെലവഴിച്ച മറക്കാനാകാത്ത മുഹൂർത്ത
ങ്ങൾക്കുശേഷം ഞങ്ങൾ മാർച്ച് 23ന് ഗുവാഹത്തി
യിലെത്തി. അവിടെവച്ച് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വട
ക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശത്തിന്റെ റീജ്യണൽ ക�ോർഡി
നേറ്റർ, റ�ോൺടു സാംഗ്മ ഞങ്ങള�ോട�ൊപ്പംചേർന്നു.

സിസ്റ്റർ ജിനി, സിസ്റ്റർ സരിത, ഡ�ോ. രവി കണ്ണൻ, സിസ്റ്റർ ഷീബ
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സിസ്റ്റർ ഷീബയും സിസ്റ്റർ ജിനിയും റ�ോൺടു സാംഗ്മയും ഗുവാഹത്തിയിൽ എൻ.എച്.എസ്.ആർ.സി. സംഘ
ത്തോട�ൊപ്പം.
എൻ.എച്ച്.എസ്.ആർ.സി (നാഷണൽ ഹെൽത്ത്
സിസ്റ്റംസ് റിസ�ോർസ് സെന്റർ) ട്രെയിനിംഗിന്റെ
ഭാഗമായി അവരുടെ പരിശീലകർക്ക് അടിസ്ഥാന
നഴ്സിംഗ് കഴിവുകളെ കുറിച്ച് ജിനിയും ഞാനും ക്ലാ
സ്സെടുത്തു. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ഓഫിസർമാരും
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരും ഉൾപ്പെടെ 44 സം
സ്ഥാനതല ട്രെയിനർമാർ പങ്കെടുത്തു. ആറ് മാസ്റ്റർ
ട്രെയിനർമാരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
ഡ�ോ. സംഘമിത്ര ബ�ോറയുടെ സർക്കാരിതര സംഘ
ടനയായ 'അജ്വിൻ' പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ടീമിനെ

പരിചയപ്പെടാനും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറി
ച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിച്ചു.
ഓര�ോ യാത്രയും ഓര�ോ കണ്ടുമുട്ടലും ഓര�ോ പുതിയ
പാഠങ്ങളാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് എന്ന ബ�ോധ
ത്തോടെ മാർച്ച് 26ന് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേ
ക്ക് മടങ്ങി...

.

(പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രെയിനിംഗ്
വിഭാഗം സെക്ഷൻ ഹെഡും സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാണ്
ലേഖിക)

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഗൃഹസന്ദർശനങ്ങൾക്കും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കുമായി എസ്.എഫ്.എസ്. ഹ�ോംസ് ഒരു വാഹനം
നൽകി. പാലിയം ഇന്ത്യ സി.ഇ.ഒ. രാജ് കാലടി, സി.എഫ്.ഒ. കെ.നന്ദകുമാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മന�ോജ്
ജി.എസ്, എസ്.എഫ്.എസ്. ഹ�ോംസ് ഡി.ജി.എം. (ഫിനാൻസ്) രഞ്ജിത് എസ്. എന്നിവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ,
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ട്രസ്റ്റി ആഷ്ലാ റാണി, എസ്.എഫ്.എസ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം. രാജ
ഗ�ോപാലിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് താക്കോൽ സ്വീകരിച്ചു.
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അനുഭവം

എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ
കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ...
ഡ�ോ. അഞ്ജലി ശ്രീകുമാർ

എ

ന്റെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അനുഭവങ്ങൾ തുട
ങ്ങുന്നത് സ്വന്തം വീട്ടിൽനിന്നാണ്. ഒരു വർ
ഷത്തെ ഇടവേളയിൽ എനിക്ക് അപ്പൂപ്പനെയും അമ്മൂ
മ്മയെയും നഷ്ടമായി. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ
ഒരു പ്രേരകശക്തിയായിരുന്ന അപ്പൂപ്പൻ ഒന്നര വർ
ഷത്തോളം പാരാപ്ലീജിയ ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായിരു
ന്നു. റൈൽസ് ട്യൂബിലൂടെയുള്ള ആഹാരം, കിടക്ക വ്ര
ണങ്ങൾ, പിച്ചും പേയും പുലമ്പൽ ഇങ്ങനെ. ഏത�ോ
ബാധ കേറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞി
രുന്നത്.
എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വിദേശത്തായിരുന്നു.
അതുപ�ോലെ അപ്പൂപ്പന്റെ മറ്റുരണ്ടു മക്കളും. ക�ോവിഡ്
പ്രശ്നങ്ങൾമൂലം അവർക്കു നാട്ടിലെത്താനായില്ല.
അതുക�ൊണ്ട് അപ്പൂപ്പനെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട ചുമതല
എന്റേതായി. ദേഹശുദ്ധി ഉൾപ്പെടെ. അത�ൊക്കെ
ക�ൊച്ചുമകളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക എന്നത് ആ അവ
സ്ഥയിൽപ�ോലും അപ്പൂപ്പന് ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്നതാ
യിരുന്നില്ല. മക്കളെ കാണണമെന്ന മ�ോഹം അപ്പൂ
പ്പൻ എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.
അന്നു ഞാൻ പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്നിരുന്നില്ല.
എം.ബി.ബി.എസ് പഠനം കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ. പി.ജി.
പഠനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലായിരുന്നു. എല്ലാം കു
ഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അച്ഛനാണെ
ങ്കിൽ നാട്ടിലെത്താൻ കഴിയാത്തതിന്റെ വിഷമ
ത്തിൽ മാനസികമായി തകർന്നിരുന്നു. കുറേ കൗൺ
സലിംഗുകൾക്കും വിധേയനായി.
ഒടുവിൽ കുടുംബം വേണ�ോ, കരിയർ വേണ�ോ എന്ന
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ കുടുംബ ശുശ്രൂഷയിലേക്കു
മടങ്ങിവന്നു.
അപ്പൂപ്പന്റെ സ്ഥിതി വഷളായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ
കുറേ ന്യൂറ�ോളജിസ്റ്റുകളെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. അവർ
ക്കാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലായിരു
ന്നു. അപ്പൂപ്പൻ അവരെ സംബന്ധിച്ച് വെറും മറ്റൊരു
കേസ് മാത്രമായിരുന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്നതിനു ശേഷമാണ്
കിടപ്പു ര�ോഗികളിൽ മതിഭ്രമമുണ്ടാകുന്നതിന്

ഒ രു പ്രധ ാ ന ക ാ ര ണ ം
മലബന്ധമാണെന്ന് മന
സ്സിലായത്. അപ്പൂപ്പൻ
ഒടുവിൽ സ്വന്തം മക്ക
ളാരും അടുത്തില്ലാതെ,
ത ീ ർ ത്തും മറ്റൊ ര ാ
ളായി, യാതനകളനുഭ
വിച്ച് അന്ത്യാഭിലാഷ
ങ്ങൾ ഒന്നും നിറവേറ്റാ
നാവാതെ ജീവിതത്തോടു
വിടപറഞ്ഞു. നിസ്സഹായ
യായി എനിക്കു ന�ോക്കി
നിൽക്കേണ്ടിവന്നു, നീറുന്ന മനസ്സോടെ. അന്നെന്തെ
ങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഇന്നാ
ഗ്രഹിച്ചു പ�ോവുകയാണ്.
രണ്ടാമത്തെ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഞാൻ പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്നതിനുശേഷമാണ്. അച്ഛന്റെ അമ്മ
മൂത്രര�ോഗവും തുടർന്നുള്ള രക്താണുബാധയും ഒക്കെ
യായി ഐസിയുവിൽ അഡ്മിറ്റു ചെയ്യപ്പെട്ടു. ട്യൂബു
കളും, വായ്ക്കകത്തുണ്ടായ മുറിവുകളും, ഒറ്റപ്പെടലും
എല്ലാംകൂടെ അമ്മൂമ്മ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി.
പക്ഷേ ഇത്തവണ ഞാൻ കുറെക്കൂടി കർശനമായി
പ്രശ്ന ത്തിലിടപെട്ടു. ജീവിതയാത്രകൾ എന്നെ
ത്തന്നെ മാറ്റിയിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യ
ക്തതയ�ോടെ കാണാനും മറ്റുള്ളവരെ ബ�ോദ്ധ്യപ്പെടു
ത്താനും എനിക്കു കഴിയുമെന്നായിരിക്കുന്നു. നിർബ
ന്ധിച്ച് വിദേശത്തുനിന്നും അമ്മൂമ്മയുടെ മറ്റുമക്കളെ
വരുത്തി. ദയവുചെയ്ത് അമ്മൂമ്മക്ക് പറയാനുള്ളതു
കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ അച്ഛന�ോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ഐസിയുവിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്നാണ് അച്ഛ
ന�ോട് അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞത്. ഐസിയുവിന്റെ ട്യൂബ്
ബന്ധനങ്ങളിൽനിന്ന് അമ്മുമ്മയെ മ�ോചിപ്പിക്കാൻ
ഒടുവിൽ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ അമ്മൂമ്മ
സ്വന്തം വീട്ടിൽ, അപ്പുപ്പന�ോട�ൊപ്പം 45 വർഷം കഴി
ച്ചുകൂട്ടിയ കിടപ്പുമുറിയിൽ മക്കളെയും, ക�ൊച്ചുമക്കളയും
കണ്ടുക�ൊണ്ട് മരണംവരിച്ചു.
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ പരിശീലനം എന്നെ മെച്ച
പ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാക്കിമാറ്റി. എന്റെ പരിശീലക
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ര�ോടും ഗുരുക്കന്മാര�ോടും എനിക്കു നന്ദിയുണ്ട്. ഡ�ോ
ക്ടർമാരെ ദൈവത്തെ പ�ോലെയാണ് ര�ോഗികൾ കാ
ണുന്നത്. നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഓര�ോ ര�ോഗിയും
ഒരാളുടെ അച്ഛന�ോ അമ്മയ�ോ അപ്പൂപ്പന�ോ ആവാം.
അവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയെങ്കിലും വി
ടർത്താനായാൽ അതുമതി. നമ്മുടെ എതിരേ ഇരി
ക്കുന്നത് നമ്മുടെതന്നെ അച്ഛന�ോ, അമ്മയ�ോ, അപ്പൂ

പ്പന�ോ ആണ് എന്നുകരുതി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാ
നായാൽ നമ്മുടെ ദൗത്യം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയെ
ന്ന് ഉറപ്പിക്കാം.
(പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ജൂനിയർ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ഫിസിഷ്യനാണ് ലേഖിക. വിവർത്തനം:
ഡ�ോ എൻ സുന്ദരേശൻ, വ�ോളന്റിയർ, പാലിയം
ഇന്ത്യ)

.

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ നൂറാമത്തെ
വിർച്വൽ ട്രെയിനിംഗ്

പാലിയം

ഇന്ത്യയുടെ വിർച്വൽ ട്രെയിനിംഗ്
വിഭാഗം 2022 മാർച്ചിൽ നൂറാമത് പരിശീലന
പരിപാടിയുടെ തുടക്കം കുറിച്ചു. പ്രോജക്റ്റ്
എക്കോ, എക്കോ ഇന്ത്യ എന്നിവരുടെ പിന്തു
ണയ�ോടെ 2017ൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ പരി
ശീലന സംരംഭം, ഇപ്പോൾ 20 രാജ്യങ്ങളിലും
ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി
ഏകദേശം 4500 വ്യക്തികളിലേക്ക് എത്തി
ച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു.
ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ്സു
 മാർക്കും മറ്റ് ആര�ോഗ്യ
പ്രവർത്തകർക്കുമുള്ള ഓൺലൈൻ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ പരിശീലനം കൂടാതെ ര�ോഗീ പരി
ചാരകർക്കും, വ�ോളന്റിയർമാർക്കും വിവിധ
പരിപാടികൾ ക�ോവിഡ് കാലത്ത് ഓൺലൈ
നായി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ക�ോവിഡ്-19 ചികി
ത്സയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ പ്രസക്തി
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കണക്കിലെടുത്ത്, പാലി-ക�ോവിഡ് കേരളയു
മായി ചേർന്ന് പാലി-ക�ോവിഡ് എക്കോ എന്ന
ട്രെയിനിംഗ് പരിപാടിക്കു 2020ൽ തുടക്കമിട്ടു.
ഇപ്പോൾ ഓങ്കോളജി, പൾമന�ോളജി തുടങ്ങിയ
വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ�ോക്ടർമാർ
ക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേക പാഠ്യപദ്ധതി തയ്യാറാക്കി,
പരിശീലന പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യവും, ആര�ോഗ്യപരിപാ
ലനരംഗത്ത് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സമന്വയിപ്പി
ക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളും, ര�ോഗിക
ളുടെ ആര�ോഗ്യ സംബന്ധമായ അനാവശ്യ കഷ്ട
പ്പാടുകൾ കുറയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും കണ
ക്കിലെടുത്ത് വിർച്വൽ ട്രെയിനിംഗ് വിഭാഗം
വരുംവർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലെത്താൻ
ഒരുങ്ങുകയാണ്.

വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

ഇത്രയും
വയസ്സായില്ലേ?

ത�ൊ

ണ്ണൂറ്റിനാലു വയസ്സായ മുത്തുഅമ്മ
മറിഞ്ഞുവീണ് തുടയിലെ എല്ലുപ�ൊ
ട്ടി. പ്രാണവേദനയിൽ നിലവിളിച്ച മുത്തുഅമ്മയെ
അടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ ക�ൊണ്ടുപ�ോയി വേദന
യ്ക്ക് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ക�ൊടുത്തു. അനങ്ങാതെ കിട
ക്കുമ്പോൾ വേദന ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയെങ്കിലും അനങ്ങു
മ്പോൾ പ്രാണൻപ�ോകും. മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിൽ
ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ കഷ്ടപെ
ടുത്തുന്നത് എന്തിന് എന്നുവിചാരിച്ച് ബന്ധുക്കൾ
എക്സ്റേ എടുത്ത് തിരിച്ചു വീട്ടിൽ ക�ൊണ്ടുവന്നു.
മുത്തുഅമ്മയ്ക്കും സമാധാനമായി. കുത്തിവെയ്പിന്റെ
ഫലംവിട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും വേദന കഠിനമായി. അന
ങ്ങിയാൽ വേദന.
എക്സ്റേയുംക�ൊണ്ട് മ�ോളും മരുമകനുംകൂടി പരി
ചയമുള്ള ഒരു എല്ലുര�ോഗ വിദഗ്ധനെ കണ്ടു. അദ്ദേ
ഹവും പറഞ്ഞുവത്രേ, 'ഇത്രയും വയസായില്ലേ. ഇനി
കഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട. ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടെന്നു
വയ്ക്കാം. വീട്ടിൽതന്നെ കിടന്നുക�ൊള്ളട്ടെ.'
'ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിയ�ോ മറ്റോ ചെയ്യണ�ോ
ഡ�ോക്ടറെ?' മകൾ ച�ോദിച്ചു.
'എല്ല് സാവകാശം ഉണങ്ങിവരട്ടെ, അപ്പോഴേക്കും
ഫിസിയ�ോതെറാപ്പി ചെയ്യാം,' ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞു.
അന്നുതുടങ്ങി, വേദനയിൽ സഞ്ചരിച്ചു മരണത്തിലേ
ക്കുള്ള മുത്തുഅമ്മയുടെ വളരെ സാവകാശമായ യാത്ര.
ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞുക�ൊടുത്തിട്ടില്ല; സ്വന്തം അറിവ് ഉപ
യ�ോഗിച്ച് മകൾ ശയ്യാവ്രണം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു
തുടങ്ങി. രണ്ടുമണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ചരിച്ചു കിടത്തും.
ഓര�ോ ചരിക്കലിനും പ്രാണവേദന. മുത്തുഅമ്മ അല
റിവിളിക്കും.
ആര�ോ പറഞ്ഞുക�ൊടുത്തതനുസരിച്ച് മരുമകൻ പാ
ലിയേറ്റിവ് കെയർ വിദഗ്ദ്ധരെ കണ്ടു.

അവർ വന്നുപറഞ്ഞത്, പക്ഷെ, 'ഇത്രയും വയസ്സാ
യില്ലേ' എന്നായിരുന്നില്ല. അവർ വരുംവരായ്കകൾ
കുടുംബവുമായി ചർച്ചചെയ്തു. മുത്തുഅമ്മയ്ക്കു ചർച്ചയിൽ
പങ്കെടുക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയായിരുന്നില്ല.
'ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ അപകട സാധ്യതയുണ്ട് .
ഇത്രയും പ്രായവും നേരത്തെ തന്നെയുള്ള രക്തസ
മ്മർദ്ദവും ചെറിയ അളവിലുള്ള പ്രമേഹവും ഓര�ോ
അപകടം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ശസ്ത്രക്രിയയെ
അതിജീവിക്കുകയും ഉടനെതന്നെ ഫിസിയ�ോതെ
റാപ്പി ക�ൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ വീണ്ടും നടക്കാനാ
യേക്കും.'
'വീണ്ടും നടക്കാന�ോ? എന്നിട്ടു വീണിട്ടു മറ്റേ എല്ലു
പ�ൊട്ടാന�ോ?' മരുമകൻ ച�ോദിച്ചു.
'മുത്തുഅമ്മയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്കാർക്കാണെങ്കിലും
നടക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് എന്തെ
ങ്കിലും സ്വീകാര്യമാകുമ�ോ? വീണ്ടും വീഴാൻ സാധ്യ
തയുള്ളതുക�ൊണ്ട് അത�ൊഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ
ന�ോക്കാം. ഒരു വ�ോക്കർ തുടക്കത്തിൽ. പിന്നെ പി
ടിച്ചുനടക്കാൻ ഒരു കൈവരി. ഇത്രയ�ൊക്കെ ചെയ്ത്
വീഴ്ച ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. പറ്റുന്നത്രകാലം നട
ക്കാൻ ആകുമല്ലോ.'
'അതല്ല, അമ്മയ്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടെന്നുവച്ചാൽ ഈ
കിടക്കയിൽ വളരെകാലം കിടന്ന് വേദനിച്ചു മരണം
സംഭവിക്കാനാണ് സാധ്യത. എല്ലു ചിലപ്പോൾ കൂടി
ച്ചേർന്നേക്കും. പക്ഷെ അതിനു മാസങ്ങൾ എടുക്കും.
ഈ പ്രായത്തിൽ അത്രയും മാസം ശരീരത്തിന്റെ
പേശികൾ ഉപയ�ോഗിക്കാതെ കിടന്നാൽ വീണ്ടും
നടക്കാൻ ശക്തികിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല.'
തത്ക്കാലം വേദനയ്ക്കു മരുന്ന് ക�ൊടുത്ത് പാലിയേറ്റീ
വുകാർ പ�ോയി.
രണ്ടു ദിവസത്തിനുശേഷം കുടുംബം തീരുമാനമറിയി
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ച്ചു, ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ട. അമ്മ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. മാത്ര
മല്ല കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷയും വരുന്നു.
ചർച്ച അവിടെ തീരുന്നു. മുത്തുഅമ്മയുടെ നരകയാതന
തുടരുന്നു. കുടുംബത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലും അല്പം
അധികമാണെങ്കിലും ഒരു ഫീസ് ക�ൊടുത്താൽ ഫി
സിയ�ോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വരും. ആ ഫിസിയ�ോതെറാപ്പി
യുടെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് ആരും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
അദ്ദേഹം വരുന്നത് കാണുമ്പോഴേ മുത്തുഅമ്മ നിലവിളി
തുടങ്ങും. എന്നെ ക�ൊല്ലല്ലേ, എന്നെ ക�ൊല്ലല്ലേ എന്ന്.
പക്ഷെ, എന്നാലും ഫിസിയ�ോതെറാപ്പി നടക്കും.
ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പാലിയേറ്റിവ് കെയറും തൂ

ക്കിപ്പിടിച്ചു ചെല്ലും. വേദനയ്ക്ക് അല്പമ�ൊക്കെ മരുന്ന്
ക�ൊടുക്കും. ഓര�ോ പ്രാവശ്യവും സ്ഥിതിയും ദുരിതവും
വർദ്ധിക്കുന്നതുകണ്ട് നിസ്സഹായരായി തിരിച്ചു
പ�ോരും.
സൗജന്യമായി കിട്ടുന്നതു ക�ൊണ്ടാണ�ോ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയറിന് അല്പം വിലകുറവ്?
മുത്തുഅമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസ
മായി. ദൈവവും സന്തോഷിച്ചുകാണും.
എന്തായാലും വയസ്സായില്ലേ, അല്ലെ? കുറച്ചു കഷ്ടപ്പെ
ട്ടോട്ടെ. അല്ലല്ല; കുറച്ചധികംകാലം നരകിച്ചോട്ടെ
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മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന കരുതലും ദയയുമെല്ലാം
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഊഷ്മളമാക്കാൻ

തിരികെയെത്തട്ടെ

2006 ൽ പാലിയം ഇന്ത്യ
തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമാക്കി ട്രിവാൻഡ്രം ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട്
ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് സയൻസസ് (ടിപ്സ് ) സ്ഥാപിച്ചു.
2012 മുതൽ ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ ക�ൊളാബറേറ്റിംഗ് സെന്ററാണ്.
അർബുദത്തെത്തുടർന്ന് കടുത്ത വേദനയും ഒറ്റപ്പെടലും അനുഭവിക്കുന്നവർ, എയ്ഡ്സ് ബാധിതർ, തളർവാതം
പ�ോലെ ദീർഘകാലം പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർ, വൃക്കര�ോഗികൾ എന്നിവർക്ക് വേദനയിൽ നിന്നും ആശ്വാസം,
സാന്ത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്, ജനറൽ ആശുപ
ത്രി, എസ്.എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. നടത്തിയും കിടത്തിച്ചികിത്സാ വിഭാഗത്തില് ര�ോഗികളെ അഡ്മിറ്റു ചെയ്തും
വീടുകളിലെത്തിയും സാന്ത്വന പരിചരണം നൽകുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസിന്റെ നിശ്ചിതി ചുറ്റളവിലുള്ള
പത്തിലധികം ലിങ്ക് സെന്ററുകളുമായി സാന്ത്വനപരിചരണം ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ര�ോഗികളുടെ കുട്ടികൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, ര�ോഗികൾക്കു പുനരധിവാസം, നിർധന കുടുംബത്തിനു
മാസംത�ോറും ഫുഡ്കിറ്റ് വിതരണം, ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തർക്കും സാന്ത്വന
പരിചരണ പരിശീലനം, കാലിന് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ
ഹാഫ് വേ ഹ�ോം, ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടായ്മ (ഉണർവ്വ്) തുടങ്ങി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.
എല്ലാ സേവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ്കരുടെയും മനുഷ്യസ്നേഹികളുടെയും സംഭാവനകളിലാണ്
പാലിയം ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത്.

സംഭാവനകൾക്ക് 80 G(s) IV പ്രകാരം ആദായ നികുതി ഇളവ്.
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു തുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതല്ല. നിങ്ങൾ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ
ചെലവിടുന്ന തുകയിൽ ചെറിയ�ൊരംശം ര�ോഗികളുടെ വേദനയകറ്റാൻ മാറ്റി വയ്ക്കു.
ചെക്കുകൾ PALLIUM INDIA യുടെ പേരിൽ നൽകുക.
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഫെന്റനിൽ
ഈ

അടുത്തകാലത്ത്, വിലപിടിച്ച ഫെന്റനിൽ
അധികമായി ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ഇതേപ്പറ്റി ഈ പംക്തിയിൽ മുൻപും എഴുതിയിട്ടുള്ള
താണെങ്കിലും അതുക�ൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ
കൂടുതലായി കാണുന്നതുക�ൊണ്ട് വീണ്ടും എഴുതുന്നു.
ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ വേദന ചികിത്സിക്കാ
നുള്ള ക�ോണിപ്പടിയിൽ (ladder) മൂന്നാംപടിയിൽ
മൂന്ന് മരുന്നുകളേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളു.
1. 	മ�ോർഫിൻ (ലളിതം, വിലകുറഞ്ഞത്.)
2. 	മെഥഡ�ോൺ (ഇതും വിലകുറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ,
ഉപയ�ോഗിക്കാൻ മ�ോർഫിനെക്കാളും അല്പംകൂടി
പഠിക്കണം. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമ�ൊന്നുമല്ല.
ഒരു മണിക്കൂർ മെനക്കെട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള
കാര്യങ്ങളെയുള്ളു.)
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3. 	ഫെന്റനിൽ (ഇത് ഗുളിക രൂപത്തില�ോ ദ്രാവക
രൂപത്തില�ോ വായിൽകൂടി കഴിച്ചാൽ പ്രയ�ോ
ജനപ്പെടില്ല എന്നുള്ളതുക�ൊണ്ട് കുത്തിവയ്പായി
ട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ത�ൊലിപ്പുറത്തൊട്ടിക്കുന്ന 'പാച്ച്'
ആയിട്ടോ ആണ് നൽകപ്പെടുന്നത്.)
ഇന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിദഗ്ധര�ൊഴിച്ച് മറ്റു
ഡ�ോക്ടർമാർ, പ്രത്യേകിച്ചും കാൻസർ വിദഗ്ധർ,
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയ�ോഗിച്ചു കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാ
ണെന്നു ത�ോന്നുന്നു. മ�ോർഫിനെക്കാളും ഫെന്റനിൽ
പാച്ചിന് ഏതാണ്ട് 250 ഇരട്ടി വില കൂടുതലാണ്.
ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾ ഈ മരുന്നുക�ൊണ്ട് നശിക്കുന്നത്
ഞങ്ങൾ എത്രയ�ോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്!
എന്നാലും അതിനുചില പ്രയ�ോജനങ്ങളുമുണ്ട്.
ദിവസം പലപ്രാവശ്യം ഗുളിക കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാ

ത്തവർക്ക് ഇത് ത�ൊലിപ്പുറത്തു വച്ചാൽ മൂന്നുദിവസ
ത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കും. മൂന്നാംദിവസം അതെടുത്തു
മാറ്റി വേറേയ�ൊരു പാച്ച് വയ്ക്കണം. ര�ോഗിക്ക് ആവ
ശ്യമുള്ള ഡ�ോസിലാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്. പാർശ്വ
ഫലങ്ങൾ മ�ോർഫിനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ
കുറവ്.
പരിമിതികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
ഇന്ന് ഒരു ഫെന്റനിൽ പാച്ച് ത്വക്കില�ൊട്ടിച്ചാൽ
നാളെയേ അതിന്റെ ഫലം പരിപൂർണ്ണമാവൂ. 24 മണി
ക്കൂറിൽ ഏതാണ്ട് 60 മില്ലിഗ്രാം മ�ോർഫിൻ, ഗുളിക
രൂപത്തിൽ കഴിക്കുന്നവർക്ക് '25 മൈക്രോ ഗ്രാം/
മണിക്കൂർ' പാച്ച് ആണ് സാധാരണ വേണ്ടിവരിക.
സാധാരണ എന്നുപറഞ്ഞത് മനഃപൂർവ്വമാണ്.
എപ്പോഴും അങ്ങനെയാകണമെന്നില്ല. മ�ോർഫിന�ോ
മെഥഡ�ോണ�ോപ�ോലെ ഡ�ോസ് തിട്ടപ്പെടുത്തി ക�ൊ
ടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. പാച്ച് മുറിച്ചു വയ്ക്കാനാവില്ല. മുറി
ച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലംപ�ോകും. അപ്പോൾ
വയ്ക്കുന്ന പാച്ച് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ്,
വേദന മുഴുവൻ മാറിയില്ല എന്നുവരാം. മറിച്ച്, ആവ
ശ്യത്തേക്കാൾ കൂടിപ്പോയാൽ ര�ോഗി മയക്കത്തിലാ
കയും പിച്ചും പേയും പറയുകയും ഒക്കെ സംഭവിക്കാം.

അതുക�ൊണ്ട്, സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:
1.	വേദനയുടെ ചികിത്സ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഫെ
ന്റനിൽ പാച്ച് വയ്ക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമല്ല.
2. 	മ�ോർഫിൻ തുടങ്ങി ര�ോഗിയുടെ ആവശ്യത്തിന്
എത്രയെന്നു മനസിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള
ഡ�ോസിലെ ഫെന്റനിൽ ഉപയ�ോഗിക്കുകയാണ്
നല്ലത്. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇടയ്ക്കു വേദനയുടെ
ത�ോത് കുറയുകയ�ോ കൂടുകയ�ോ ചെയ്താൽ ഫെ
ന്റനിൽ മാറ്റി വീണ്ടും മ�ോർഫിനിലേയ്ക്കു പ�ോകേ
ണ്ടിവരും.
ഗ്രെയ്റ്റർ മാഞ്ചെസ്റ്റർ ആന്ഡ് ചെഷയർ കാൻസർ
നെറ്റ്വർക്ക് പ്രസിദ്ധികരിച്ച സൂചിക ഇവിടെ ക�ൊ
ടുക്കുന്നു. മ�ോർഫിൻ കഴിക്കുന്നവർക്ക് എത്രഡ�ോസ്
ഫെന്റനിലാണ് ക�ൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈ പട്ടി
കയിൽ കാണാം.
താഴെപ്പറയുന്നതു കൂടാതെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫെ
ന്റനിൽ 12.5 മൈക്രോഗ്രാം/മണിക്കൂർ പാച്ചുകൾ ലഭ്യ
മാണ്. മ�ോർഫിന്റെ ഡ�ോസ് ഒരു ദിവസത്തിൽ 30
മില്ലിഗ്രാം മാത്രം കഴിക്കുന്നവർക്ക് അതായിരിക്കും
അഭികാമ്യം

.

'ല�ോക സ്റ്റോറി റ്റെല്ലിംഗ് ദിന''ത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാർച്ച് 23ന് വൈകുന്നേരം ഇന്ത്യൻ അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ്
പാലിയേറ്റീവ് കെയറും (ഐ.എ.പി.സി) പാലിയം ഇന്ത്യയും കൈക�ോർത്ത് വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. പാലിയം
ഇന്ത്യയിലെ സ്മൃതി റാണ നേതൃത്വം നൽകിയ പരിപാടിയിൽ ഡ�ോ സുഷ്മ ഭട്നാഗർ, ഡ�ോ. യ�ോഗേഷ് ജെയിൻ,
ജ�ോൻ മാർസ്റ്റൺ, ഡ�ോ. ഫ്രാങ്ക് ബ്രെന്നൻ, ഡ�ോ. വിദ്യ വിശ്വനാഥ്, ചിന്തനാ ഗ�ോപിനാഥ് എന്നിവർ തങ്ങളുടെ
ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള കഥകൾ പങ്കുവച്ചു. ര�ോഗമുള്ള ഒരു ശരീരമല്ല അതുൾക്കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യജീവനെയാണ്
കാണുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഏവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം.
sabv 2022 klbm{X 19

സഹയാത്രികർ

അഭിമാനത്തോടെ
സിസ്റ്റർ ശ്രീദേവി
ജി. ബാലചന്ദ്രൻ

വി

ട്ടൊഴിയാത്ത ര�ോഗപീഡയാൽ ആശുപത്രി
കളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ബാ
ല്യമായിരുന്നു സിസ്റ്റർ ശ്രീദേവിയുടേത്. അമ്മൂമ്മയു
ടെയും അച്ഛന്റെയും ചികിത്സാ വേളയിലെ കൂട്ടിരിപ്പു
കാരിയും, സ്വയം ന്യുമ�ോണിയ ബാധിതയായപ്പോൾ
ര�ോഗിയായും ദീർഘകാലം ആശുപത്രിയിലായിരു
ന്നു. ഡ�ോക്ടർമാരുടെയും, നഴ്സുമാരുടേയും സേവനതല്പ
രതയും കരുതലും അടുത്തറിഞ്ഞ ശ്രീദേവിക്ക് അവ
രില�ൊരാളായി മാറാനുള്ള മ�ോഹം കുട്ടിക്കാലത്തുത
ന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. കിടപ്പുര�ോഗിയായ അമ്മൂമ്മയെ
ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിലും, വീട്ടിലെ പരിമിതമായ ചുറ്റു
പാടിൽ വൃത്തിയായി പരിപാലിക്കുന്നതിലും അമ്മ പു
ലർത്തിയ ശ്രദ്ധ ഭാവിയിൽ കുറഞ്ഞപക്ഷം ഒരു നഴ്സ്
എങ്കിലും ആയിത്തീരണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചി
രുന്നു. അങ്ങനെ, പില്ക്കാലത്തു പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
ഒരു നഴ്സായി എത്തിച്ചേർന്ന വഴികൾ ശ്രീദേവി ഇപ്ര
കാരം ഓർത്തെടുക്കുന്നു:
'എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകളിൽ
മികവ് പുലർത്തിയെങ്കിലും വീട്ടിലെ ചുറ്റുപാടുകൾ
മൂലം നഴ്സ ിംഗ് പ്രവേശനപരീക്ഷക്ക് വേണ്ടുന്ന
തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്താന�ോ, റാങ്ക്ലിസ്റ്റിൽ മുൻനി
രയിലെത്താന�ോ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ കെമി
സ്ട്രി ഐച്ഛിക വിഷയമായെടുത്ത് യൂണിവേഴ്സ
 ിറ്റി
ക�ോളേജിൽ ഡിഗ്രിക്കുചേർന്നു. നമ്മുടെ തീവ്രമായ
അഭിലാഷങ്ങൾ പാഴായിപ്പോകാറില്ലെന്നു പലരും
പറയാറുണ്ട് . എന്റെ ജീവിതത്തിലും അതുതന്നെ
സംഭവിച്ചു. ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്ന് ഒരുവർഷം കഴിഞ്ഞ
പ്പോൾ ബംഗളൂരിലെ ഒരു ക�ോളേജിൽ കുറഞ്ഞ
ഫീസിൽ നഴ്സ
 ിംഗ് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം വന്നു
ചേർന്നു. മറ്റൊന്നും ആല�ോചിക്കാതെ ഉടനെതന്നെ
അവിടെ ചേർന്നു.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വാഴിച്ചലിലാണ് ഞാൻ
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ജനിച്ചത്. അച്ഛന് ഒരു ചെറിയ കച്ചവടമുണ്ടായി
രുന്നു. കുടുംബംപുലർത്താനുള്ള വരുമാനമ�ൊന്നും
അതിൽനിന്നു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാൽ 2003ൽ
ഞങ്ങൾ മലയിൻകീഴിലെ ഒരു വാടകവീട്ടിലേക്കു താ
മസംമാറ്റി. കുടുംബം പുലർത്താൻ ഗൾഫിലും ഗുജറാ
ത്തിലും അച്ഛൻ ഭാഗ്യപരീക്ഷണം നടത്തിയെങ്കിലും
അത�ൊന്നും ഫലവത്തായില്ല. ആ സാഹചര്യത്തിൽ,
കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഏറെസഹിച്ചും, കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്തു
മാണ് എന്റെ വിദ്യാഭാസത്തിനുള്ള തുക അമ്മ സ്വ
രുക്കൂട്ടിയത്. നഴ്സ
 ിംഗ് ക�ോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ
ത�ോടെ ഒരു ജ�ോലിക്കുവേണ്ടിയുള്ള എന്റെ പരക്കം
പാച്ചിൽ തുടങ്ങി. വീട്ടിലെ അവസ്ഥ അത്രത്തോളം
പരിതാപകരമായിരുന്നു. ഇതിനിടെ, കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂ
ഷനെടുത്തതിലുടെ ലഭിച്ചിരുന്ന ചെറിയ തുകയായി
രുന്നു ഏകവരുമാനം.
നഴ്സ
 ിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി പല ആശുപത്രിക

ളിലും കയറിയിറങ്ങിയെങ്കിലും ഫലം നിരാശാജ
നകമായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്തു ന്യുമ�ോണിയ ബാ
ധിച്ചപ്പോഴും അതിനുശേഷവും എനിക്ക് സൗജന്യ
ചികിത്സ നല്കിയത് കാട്ടാക്കടയിലെ ഒരു ചെറിയ
ക്ലിനിക് നടത്തിയിരുന്ന ഡ�ോ. സെബാസ്റ്റ്യനാ
യിരുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ അറിയാമാ
യിരുന്നതിലാവാം അദ്ദേഹം അപ്രകാരം ഒരു കരു
ണകാട്ടിയത്. വീണ്ടും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശര
ണംപ്രാപിച്ചു. ശരിക്കും ഒരു നഴ്സിന്റെ സേവനം
ആ ചെറിയ ക്ലിനിക്കിൽ ആവശ്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും
അദ്ദേഹം എന്നെ കൈവിട്ടില്ല. ഒരു മികച്ച ആശു
പത്രിയിൽ ജ�ോലി കിട്ടുന്നതുവരെ അവിടെ ജ�ോലി
ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നല്കി. ക്ലിനിക്കിന്റെ വരുമാ
നത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു തുകയും പ്രതിമാസവേത
നമായി നല്കി. അദ്ദേഹം കനിഞ്ഞു നല്കിയ ആദ്യശ
മ്പളം അമ്മയെ ഏല്പിച്ച ധന്യമുഹൂർത്തം ഇപ്പോഴും
കൃതജ്ഞതയ�ോടെ ഓർക്കുന്നു. കാരണം അത്രമാ
ത്രം കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചാണ് കുഞ്ഞുനാൾ മുത
ലേയുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹം അമ്മ സഫലമാക്കിയത്.
അഭയം നല്കിയ ഡ�ോക്ടറെ കൂടുതൽകാലം ബുദ്ധിമുട്ടി
ക്കുന്നത് ശരിയല്ലായെന്നു എനിക്കറിയാമായിരുന്നു.
അതിനാൽ ജ�ോലിക്കായുള്ള അന്വേഷണം തുടർന്നു
ക�ൊണ്ടേയിരുന്നു.''
പട്ടം എസ്.യു.റ്റി ആശുപത്രിയ�ോടനുബന്ധിച്ചു പ്ര
വർത്തിക്കുന്ന പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റി
ന്റെ ഒഴിവുണ്ടെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് മുഖേന ശ്രീദേവി
അറിയാനിടയായി. അടുത്തദിവസംതന്നെ പട്ടത്തെ
പാലിയം ഇന്ത്യ ഓഫീസിലെത്തി. സി.ഇ.ഒ സജി
ജ�ോർജിനെ കണ്ടു. നഴ്സ
 ിംഗ് ബിരുദധാരിയായ ശ്രീ
ദേവിക്ക് ആ യ�ോഗ്യതക്കനുസരിച്ചുള്ള തസ്തികയിൽ
നിയമനം നല്കാൻ കഴിയാതെ വിഷമിച്ച അദ്ദേഹം,
താമസിയാതെ അവിടെ നഴ്സിന്റെ തസ്തികയിൽ
ഒഴിവുവരുന്നുണ്ടെന്നും തീർച്ചയായും ആ തസ്തികയി
ലേക്ക് പരിഗണിക്കാമെന്നും ഉറപ്പുനൽകി. ശ്രീദേവി
യുടെ ജീവിതസാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം
കുറേദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം, ശ്രീദേവിയെ ബന്ധപ്പെ
ടുകയും പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശി
ക്കാമെന്ന് അറിയിക്കുകയുംചെയ്തു.
''അങ്ങനെ, കരുണാനിധിയായ, കാട്ടാക്കടയിലെ
ഡ�ോക്ടറുടെ ആശീർവാദത്തോടെ, 2013 മാർച്ച്
ഒന്നാംതീയതി ഞാൻ പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
നഴ്സായി ജ�ോലിയിൽപ്രവേശിച്ചു. നഴ്സ
 ിംഗ് സി
ലബസ്സിൽ സാന്ത്വനപരിചരണം സംബന്ധിച്ച് ചില
പരാമർശങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ, അതുസംബ
ന്ധിച്ച യാത�ൊരു ധാരണയുമില്ലാതെയാണ് ഞാൻ
ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. സിസ്റ്റർ രാഖി ഉൾപ്പെ
ടെയുള്ള, പാലിയംഇന്ത്യയിലെ സഹപ്രവർത്തകർ
എന്റെ കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിനുള്ള പിന്തുണയും മാർ
ഗ്ഗനിർദേശങ്ങളും നൽകി, അവരില�ൊരാളായി, വാ

ത്സല്യത്തോടെ എന്നെ പരിഗണിച്ചുവെന്നത് ഇന്നും
ഞാൻ നന്ദിയ�ോടെ ഓർക്കുന്നു. രണ്ടുമാസം കഴിഞ്ഞ
പ്പോഴേക്കും ഒരു നഴ്സെന്ന നിലയിൽ സ്വതന്ത്രമായി
ജ�ോലികൾ ചെയ്യാൻതുടങ്ങി.
മൂന്നാംദിവസത്തെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ, അഡ്മിറ്റാ
യിരുന്ന ര�ോഗിയായ ഒരമ്മയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മര
ണത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടിവന്നു. ഗുരുതരാ
വസ്ഥയിലായിരുന്ന അവർ ശ്വാസമെടുക്കാൻ പ്രയാ
സപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഡ്യൂട്ടി ഡ�ോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം
ഞാൻ കുത്തിവയ്പ്പു നടത്തിയതിനുപിന്നാലെ ആ
അമ്മ മരണമടഞ്ഞു. അത് എന്നിലുണ്ടാക്കിയ ഷ�ോ
ക്കിൽനിന്ന് മുക്തയാകുന്നത്, അമ്മയുടെ കൂട്ടിരിപ്പു
കാരിയായ മകളുടെ, ''നീ എന്റെ അമ്മയെ ക�ൊന്നു
കളഞ്ഞല്ലോ''യെന്ന ആക്രോശം കേട്ടുക�ൊണ്ടാണ്.
മരുന്നുകള�ോട് പ്രതികരിക്കാതിരുന്ന ആ അമ്മയുടെ
മരണം ആസന്നമായിരുന്നുവെന്നും, എന്റെ കുത്തിവ
യ്പ്പിനെതുടർന്ന് സംഭവിച്ചതല്ലായെന്നും ഡ�ോക്ടറും
സീനിയർ സഹപ്രവർത്തകരും ബ�ോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിയ
പ്പോഴാണ് ആ ഞെട്ടലിൽനിന്ന് അല്പമെങ്കിലും മ�ോ
ചിതയാകാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്നോടു നീരസംകാ
ണിച്ച മകൾക്കും അക്കാര്യം മനസ്സിലായി.
''നമ്മൾ ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർ ചികിത്സാക്രമം നി
ശ്ചയിക്കുമ്പോൾ, ര�ോഗിയുടെ ശാരീരികാവസ്ഥയെ
കുറിച്ചും ര�ോഗനില സംബന്ധിച്ചും ചികിത്സയെക്കു
റിച്ചുമുള്ള വസ്തുതാപരമായ വിവരങ്ങൾ ര�ോഗിയെയും
ബന്ധുക്കളെയും മുൻകൂട്ടി ധരിപ്പിക്കുന്നതും, അവർ
ഉന്നയിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി
നൽകുന്നതും നമ്മുടെ കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാ
ഗമാണെന്നു ഞാൻ അന്നു മനസ്സിലാക്കി.''
സിസ്റ്റർ ശ്രീദേവി രണ്ടുമക്കളുടെ അമ്മയാണ്.
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയര് അസി
സ്റ്റന്റായ അഭിലാഷാണ് ജീവിതപങ്കാളി. അമ്മ
ഇപ്പോൾ ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖം ബാധിച്ച്
തുടർചികിത്സയിലാണ്. പാലിയം ഇന്ത്യയിലെത്തി
നഴ്സ
 ിന്റെ കുപ്പായമിടുമ്പോൾ എല്ലാ സ്വകാര്യ ദുഃഖ
ങ്ങളും മറന്നുപ�ോകുമെന്ന് ശ്രീദേവി അനുസ്മരിക്കുന്നു.
''നമ്മുടെ പരിചരണത്തിൽ കഴിയുന്ന ര�ോഗികളുടെ
കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദു
രിതങ്ങളും ഒന്നുമല്ലായെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാകും. മു
ന്നിലെത്തുന്ന ര�ോഗികളെ സ്പർശിച്ചുക�ൊണ്ട് അവർ
ക്കു പറയാനുള്ളത് സാകൂതം കേൾക്കാൻ നാം തയ്യാ
റാകുന്ന മാത്രയിൽ അവരുടെ മുഖത്ത് മിന്നിമറയുന്ന
സന്തോഷവും ആശ്വാസവും നമ്മുടെ എല്ലാദുഃഖങ്ങളും
ഇല്ലാതാക്കും. വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിക്കാതെ,
വേദന കടിച്ചമർത്തി, പല ആശുപത്രികളിലും
കയറിയിറങ്ങി, പ്രതീക്ഷകളസ്തമിച്ച മനസ്സോടെ
പലരും നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത്, പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിലെ വ്യത്യസ്തമായ പരിചരണ രീതികളും പ്ര
വർത്തകരുടെ ഉള്ളുതുറന്ന പെരുമാറ്റവും പക്വമായ
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അനുഭവം

അമ്മമ്മ
ക്കിച്ചുളിഞ്ഞ ആ കൈകളിൽ എന്റെ ജീവിതം
ഭദ്രമായിരുന്നു. എത്രയ�ോ കണ്ണീരുറവകൾ
ഒഴുക്കി തീർത്തിട്ടും ആ വെള്ളാരംകണ്ണുകൾ നിറയെ
എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും എന്റെ ജീവി
തമെന്ന പ്രതീക്ഷയുടെയും നിറവിൽ അത് പ്രകാ
ശിതമാണ്, ഇപ്പോഴും. ആ ചുരുളൻ മുടിയിഴകളും
മെലിഞ്ഞ ശരീരവും കാച്ചെണ്ണയുടെ ഗന്ധവും എല്ലാം
എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും ആ കു
ഴിഞ്ഞുതാഴ്ന്ന വെള്ളാരംകണ്ണുകളിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷി
ച്ചുന�ോക്കിയാൽ ഏത�ൊരു മനുഷ്യനും പറയാനാകും
ഒരായുസ്സിന്റെ കഥ പറയാനുണ്ടെന്ന്.
ഓര�ോ രാത്രികളിലും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച കഷ്ട
പ്പാടുകളുടെയും വേദനകളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ബാ
ക്കിയുള്ള പ്രതീക്ഷകളുടെയും ഒരു കെട്ട് ഇറക്കിവെ
ക്കാറുണ്ട് അമ്മമ്മ. എത്രപറഞ്ഞാലും കരഞ്ഞാലും
തീരാത്ത ന�ോവുകളുടെ കഥ.
അമ്മമ്മേടെ മനസ്സിന് അൽപം ആശ്വാസം കിട്ടി
ക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി കേട്ടു പഴകിയ ആ കഥക
ളെല്ലാം ഞാൻ വീണ്ടും കേട്ട് കിടക്കാറുണ്ട്. ഒപ്പം
മനസ്സിൽ നീറുന്ന ഒരു ചിന്തയും കൂടെ കാണും.
ഇതേപ�ോലെ കഥകൾ പറയാനും ശാസിക്കാനും

ഉപദേശിക്കാനും വേറെ
ആ ര�ോരും ഇ ല്ലല ് ലോ
എന്ന്. ഓര�ോ നിമിഷവും
ആ ചിന്ത ഉള്ളുപ�ൊള്ളി
ക്കുന്നു.
പ ത്തമ്മ ചമ ഞ് ഞാ ല ും
പെറ്റമ്മ ആവില്ല എന്ന
ച�ൊല്ല് തെറ്റാണെന്ന് തെ
ളിയിച്ച സ്നേഹവിസ്മയ
മാണ് എന്റെ അമ്മമ്മ.
പറക്കമുറ്റുന്നതിനുമുന്നേ
അച്ഛനെയും അമ്മയെയും
നഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ അമ്മമ്മേടെ സ്നേഹത്തിന്റെ
ചൂടിൽ വളർന്നു. അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എന്നെ അത്ഭു
തപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് മാത്രം. ആ സ്നേഹം... നി
ഷ്കളങ്കമായ ആ സ്നേഹം...
ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ ആ മനസ്സിനെ ന�ോ
വിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിൽ കളങ്കമില്ലാത്ത സ്നേഹം സൂ
ക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അമ്മമ്മ.
അല്ല, അമ്മ.
(ഒന്നാം വർഷ ബി.സി.എ വിദ്യാർത്ഥിയും പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ കുട്ടിക്കൂട്ടം, ഉണർവ്വ് എന്നീ കൂട്ടായ്മക
ളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യവുമാണ് കസ്തൂരി)

സമീപനവും അവർക്ക് നൽകുന്ന ആശ്വാസംക�ൊ
ണ്ടുതന്നെയാണെന്ന് അവരുടെ മുഖഭാവങ്ങളിൽനി
ന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ പരിചരണത്തിലൂടെ
വേദനയും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കുറഞ്ഞ്, വി
ടർന്ന ചിരിയ�ോടെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ അവർ ഡി
സ്ചാർജ് ചെയ്തുപ�ോകുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മ
സംതൃപ്തി നമ്മുടെ ജീവിതം അർത്ഥവത്തായി എന്ന
തിന്റെ സൂചനയാണ്. അതേസമയം, ചികിത്സക
ള�ൊന്നും പ്രയ�ോജനപ്പെടാതെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നു
വിടപറയുന്നവരുടെയും അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും
ദുഃഖഭാരം പലപ്പോഴും കണ്ടുനിൽക്കാൻ കഴിയാറില്ല.
പക്ഷെ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാന നിമിഷ

ങ്ങൾവരെ, ആവുംവിധം പരിചരിക്കാനും ആശ്വാ
സംനൽകാനും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിശ്വാസവും,
അതുനൽകുന്ന കരുത്തുമാണ് പ്രതിസന്ധികൾക്കിട
യിലും ജീവിതം മുൻപ�ോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നതിനുള്ള
ഊർജ്ജമെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുവേദ
നകൾപ�ോലും പങ്കുവയ്ക്കാൻ സന്മനസ്സു കാട്ടുന്ന, അവ
രില�ൊരാളായി കരുതുന്ന സുമനസ്സുകള�ോട�ൊപ്പം പ്ര
വർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് എന്റെ സൗഭാ
ഗ്യമായി കരുതുന്നു. അവര�ോട�ൊപ്പം സാന്ത്വനപരി
ചരണത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകയായി മാറാൻ കഴി
ഞ്ഞതിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു''

കസ്തൂരി ആർ.

ചു
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സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

ഒരു കൈത്താങ്ങ്
അക്ഷയ ജി. എം.
ിൽ പഠ ിച്ചിരു ന്ന ക ാ ല ംമു ത ൽ ഞാൻ
സ്കൂളഎൻ.എസ്.എസിലും
'ഗ്രീൻ ആർമി' എന്ന

സംഘടനയിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അതുവഴി സമൂ
ഹത്തിൽ പരിസര ശുചിത്വം, പ്ലാസ്റ്റിക് നിര�ോധനം
തുടങ്ങിയവ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു
എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഓൾഡേജ് ഹ�ോം
പ�ോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവിട
ത്തെ അന്തേവാസികൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായ
ങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരുദിവസംപ�ോലും മു
ടങ്ങാതെ, പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെല്ലാം ചേർന്ന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള നിർ
ധനരായ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം ക�ൊടുത്തിരുന്നു.
ഞങ്ങൾ ക�ൊണ്ടുക�ൊടുക്കുന്ന ആഹാരത്തിനായി
അവർ കാത്തിരിക്കും. പ�ൊതിച്ചോറ് കയ്യിൽകി
ട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന പുഞ്ചിരി
മതി ഞങ്ങളുടെ മനസ്സു നിറയാൻ. ആ പുഞ്ചിരിക്ക്
കാരണം ഞങ്ങളാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഏത�ോ
വലിയ കാര്യം ചെയ്തപ�ോലെ ത�ോന്നിയിരുന്നു. സാ
ന്ത്വന പരിചരണത്തെക്കുറിച്ചും പാലിയം ഇന്ത്യയെ
കുറിച്ചും ഞാൻ അന്ന് കേട്ടിരുന്നു; പക്ഷെ കൂടുതൽ
അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ക�ോളേജിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ
പ്രോഗ്രാം ക�ോർഡിനേറ്റർ വഴി സാന്ത്വന പരിച
രണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച ക്ലാ
സ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്തു. അത�ോടെ താല്പര്യം വർദ്ധി
ച്ചു. പ്രോഗ്രാം ക�ോർഡിനേറ്റർമാരായ ശുഭ ടീച്ചറും
ആശ ടീച്ചറും വഴി അടുത്തുള്ള ഒരു വൃദ്ധസദനവുമായി

വീടുകളിൽ വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികൾ
എത്തിച്ചപ്പോൾ പലരുടെയും കണ്ണുകൾ
നിറയുന്നതുകണ്ടു. അവർക്ക് അതെത്ര
മാത്രം സഹായകമായിരുന്നു എന്ന്
ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ബന്ധപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ കുറ
ച്ചുപേർ അവിടെ പ�ോയി.
അ വ ർ ആ വ ശ ്യപ്പെ
ട്ടത് ഒരു ഹീറ്റർ ആയി
രുന്നു. അത് സാധിച്ചു
ക�ൊടുക് കാ ൻ ഞ ങ്ങ ൾ
ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ക�ോവിഡ്
സ മ യ ത്തും ഞ ങ്ങ ളെ
ക്കൊണ്ട് ആവുന്ന കാര്യ
ങ്ങൾ സമൂഹത്തിനുവേ
ണ്ടി ചെയ്തു.
ക�ോ വ ി ഡ് ക ാ ല ത്ത്
ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നതിന്
ക�ോളേജിലെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറും വ�ോളന്റിയർ
മാരും ചേർന്ന് പല പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെ
യ്തിരുന്നു. അതില�ൊന്നാണ് 'എന്റെ ത�ോട്ടം' എന്ന
പദ്ധതി. അതുവഴി ഓര�ോ വ�ോളന്റിയറും വീട്ടിൽ കൃ
ഷിചെയ്ത പച്ചക്കറികൾ ഒരു കിറ്റ് ആക്കി ചുറ്റുപാടും
ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് നൽകി. തങ്ങളെ
ക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നരീതിയിൽ കുടുംബങ്ങളെ സഹാ
യിച്ചു. വീടുകളിൽ വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികൾ
എത്തിച്ചപ്പോൾ പലരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറയുന്ന
തുകണ്ടു. അവർക്ക് അതെത്രമാത്രം സഹായകമായി
രുന്നു എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള
ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട്. അവരുടെ കഷ്ട
പ്പാടുകൾ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും അവ ചെറിയ
ത�ോതിലെങ്കിലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത്
ആശ്വാസം പകർന്നു.
എൻ.എസ്.എസിൽ ചേർന്നത�ോടെ എനിക്കുണ്ടായ
മാറ്റം മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന സ്വന്തം വേദനയാണ്
എന്നുകരുതി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ്.
ഈ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഇതുപ�ോലെയുള്ള
ധാരാളം നല്ലകാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി തുടർ
ന്നും ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം.
( ന ി റ മ ൺ ക ര എ ൻ . എ സ് . എ സ് വ ി മ ൻ സ്
ക�ോളേജ ി ലെ ബ ി . എ . വ ി ദ ്യാ ർ ത്ഥി യ ാ ണ്
ലേഖിക)

.
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പാലിയം കണ്ണാടി

പിശുക്ക്
എസ്. ലളിത

പി

ശുക്ക് ഒരു മാനസികര�ോഗമാണെന്ന് ചില
പ്പോൾത�ോന്നും. ത�ോന്നലല്ല, സത്യമാണ്.
കലയിലും സാഹിത്യത്തിലുംപ�ോലും പിശുക്ക്
കാണാം. എന്തിനേറെ, അദ്ധ്യാപനവൃത്തിയിൽ
പ�ോലും ഇത് പ്രകടമാണ്. അറിയാവുന്നത് അറി
യേണ്ടതുപ�ോലെ ശിഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞുക�ൊടുക്കുന്നതി
ലുള്ള പിശുക്ക്. വാക്കിലും ന�ോക്കിലുമുണ്ടിത്. പറയേ
ണ്ടത് പറയേണ്ടപ്പോൾ പറയണം. അതും മറ്റുള്ളവരെ
ന�ോവിക്കാതെ. അനുമ�ോദിക്കാനും സ്നേഹംപക
രാനും പിശുക്ക് കാട്ടേണ്ടതില്ല.
പിശുക്കെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സില�ോടിയെ
ത്തുക ധനപരമായ പിശുക്കാണ്. പലരിലും പല
വിധത്തിലാണത് പ്രകടമാകുക. സ്വജീവിതം ആർ
ഭാടമായി ക�ൊണ്ടാടുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്കോ
സഹ�ോദരങ്ങൾക്കോ സഹജീവികൾക്കോവേണ്ടി
നയാപൈസ ചെലവഴിക്കാത്തവർ. അച്ഛന�ോ അമ്മ
യ്ക്കോ സഹ�ോദരങ്ങൾക്കോപ�ോലും വാങ്ങുന്ന വി
ശേഷാവസരങ്ങളിലെ സമ്മാനങ്ങളിൽപ�ോലും മാ
യംകലർത്തുന്നവർ. വിലകുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ
വാങ്ങി ബ്രാൻഡഡ് കടയുടെ കവർ ശേഖരിച്ച് അതി
ലിട്ട് നൽകുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വിവാഹത്തലേന്ന്
തിരക്കുള്ള സമയംന�ോക്കി പ�ോകണം. അപ്പോൾ
ക�ൊടുത്താൽ ആരുക�ൊടുത്ത കവറാണെന്നറിയി
ല്ലെന്നുപറഞ്ഞ് കുറച്ചു തുകയിട്ട് നൽകുന്നവരെ നേരി
ട്ടറിയാം. ശൂന്യമായ കവർ കിട്ടിയെന്ന് കല്യാണംക
ഴിഞ്ഞ് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ചിലർ സ്വന്തംജീവിതത്തില് പിശുക്ക് പാഠമാക്കി
യവരാണ്. സ്വന്തംചെലവിൽ നല്ലത�ൊന്നും വാങ്ങി
കഴിയ്ക്കില്ല; കുടിക്കില്ല. ആരെയെങ്കിലുമ�ൊക്കെ 'ഓസി'
സമ്പാദിച്ച് കൂട്ടും.
ഒരിക്കൽ, കൂടെ ജ�ോലിചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾ കുറേ വി
ലകുറഞ്ഞ പൂട്ടുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു കടയിൽ
നില്ക്കുന്നത് കണ്ടു. എന്തിലും ലാഭം കണ്ടെത്തു
ന്നയാൾ. പലതും പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം 'അതാ
ലാഭ'മെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കും.
‘സാറെന്താ ഇത്രയും പൂട്ടുമായിട്ട്?’ പെട്ടെന്ന് ച�ോദിച്ചു.

‘ഒന്നും പറയണ്ട, ഒരു
യാത്ര പ�ോയിവന്നപ്പോ
ഴേക്കും വീട്ടിൽ കള്ളൻ
കയറി. വിലകൂടിയ പൂട്ടിട്ട്
പൂട്ടിപ്പോയിട്ടും എല്ലാം കു
ത്തിത്തുറന്ന് ഒക്കെക�ൊ
ണ്ടുപ�ോയി. എന്തായാലും
മുറികൾ തുറന്നിടാൻ പറ്റി
ല്ലല്ലോ. അത്യാവശ്യത്തി
ന�ൊരു പൂട്ട്. ഇനി കയറി
പ�ൊ ള ി ച്ചാ ല ും കു റ ച്ച്
കാശല്ലേ പ�ോകൂ. അതാ
ലാഭം!’
ആ നഷ്ടത്തിലും ലാഭം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അത്ഭുതം
ത�ോന്നി.
ഇനി മറ്റൊരു കഥ. പിശുക്ക് അഭിമാനമായി കരു
തുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത്. 'പിശുക്കി' എന്നൊരിക്കൽ
വിളിച്ചപ്പോൾ 'ആ പേരിൽ ഞാനഭിമാനിക്കുന്നു'
എന്ന് പച്ചയായി പറഞ്ഞു. അവരുടെ അമ്മായി
യമ്മ നല്ലൊരു സ്ത്രീയാണ്. എല്ലാ വീടുകളിലും ടി.വി
വന്നിട്ടില്ലാത്ത കാലം. ചുറ്റുമുള്ള സാധാരണക്കാരെ
ല്ലാം അവിടെ ടി.വി കാണാൻ വരും. സിനിമയുംമ
റ്റും കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്മ അവർക്ക് ക�ൊ
റിയ്ക്കാനും കുടിക്കാനുമ�ൊക്കെ ക�ൊടുക്കും. മരുമകൾ
ക്കിത�ൊന്നും സഹിയ്ക്കില്ല. നിത്യം പരാതിതന്നെ.
വീട�ൊരു മിനി തിയേറ്ററാണ്. ആവശ്യമില്ലാതെ മറ്റു
ള്ളവരെ തീറ്റാൻ പണം വാരിക്കോരി ചെലവഴിയ്ക്കുന്നു.
ഒരു ദിവസം, ഇവർ ഭർത്താവുമ�ൊത്ത് ഓഫീസിലേ
യ്ക്കു വരുമ്പോൾ ഒരപകടംപറ്റി. ഭാഗ്യത്തിന് വലിയ
കുഴപ്പമ�ൊന്നുംപറ്റിയില്ല. ശരീരം ഉരഞ്ഞ് കുറച്ചു
ത�ൊലിപ�ോയി. ആശുപത്രിയിൽ കാണാനെത്തി
യപ്പോൾ വികസിത മുഖത്തോടെ അവർ പറഞ്ഞത്
എന്റെ മനസ്സിലിപ്പോഴും തെളിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. 'ഇന്നലെ
ചേട്ടന്റെ കസിൻ വന്നിരുന്നു. എനിക്ക് വിലകൂടിയ
ഒരു വാച്ച് ക�ൊണ്ടുത്തന്നു. ഭാഗ്യം, ഞാനതിന്ന് കെ
ട്ടിയിരുന്നില്ല. കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ചീത്തയാ
യിപ്പോയേനെ.' സ്വന്തം ശരീരത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ
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ഒരു ഭൗതികവസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവരുടെ
മുഖം എങ്ങനെ മറക്കാനാണ്!
എല്ലാ മതങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനും ആവ
ശ്യമുള്ളവർക്ക് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുമാണ്
പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും അമി
തപ്രാർത്ഥനകളുമായി നടക്കുന്നവരാണ് പല കാര്യ
ങ്ങളിലും മടി കാണിച്ചുകണ്ടിട്ടുള്ളത്.
'ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരില്ലേ. അവര�ോട�ൊക്കെ ഒന്നു പറ
ഞ്ഞാൽപ�ോരേ. ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനായതുക�ൊ
ണ്ട് സഹായിക്കില്ലേ?' പലകാര്യങ്ങളിലും ഇടപെ
ടുമ്പോൾ, പണം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ, പല
രുംച�ോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ, അങ്ങനെ കാടടക്കി
ഞാനാര�ോടും പറയാറില്ല. മനസ്സോടെ ചെയ്യുമെന്ന്
ത�ോന്നുന്നവര�ോട് പറയും, ച�ോദിക്കും. അത്രതന്നെ.
ചിലകാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ചി
ലർപറയും, 'താനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഞാ
നുമുണ്ടേ.' സഹജീവികൾക്കുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും
ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണമനസ്സോടെ ചെയ്യണം.
ബ�ോറടിക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥപറയാം. പണ്ട് ആരാ
ധ്യയായ മദർ തെരേസയെ കാണാൻ ഒരു വ്യാപാരി
യെത്തി. തനിക്ക് കച്ചവടത്തിൽനിന്ന് ലാഭമായി 5
ലക്ഷംരൂപ കിട്ടി, അതിൽ ഒരു ലക്ഷം താനെടുത്തി

ട്ട് 4 ലക്ഷം ഇവിടുത്തെ അശരണരും ആലംബഹീ
നരുമായ അന്തേവാസികൾക്ക് നൽകാനാഗ്രഹിക്കു
ന്നു, എന്നറിയിച്ചു.
സമയമായില്ല; താങ്കൾക്കുപ�ോകാം എന്നായിരുന്നു
മദറിന്റെ മറുപടി.
പലതവണ അദ്ദേഹം കയറിയിറങ്ങി. ഫലമുണ്ടാ
യില്ല. ഇനി താങ്കളിതു പറഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വരണ്ട കാ
ര്യമില്ല എന്നായി മദർ.
കുറേക്കാലം അദ്ദേഹം ആവഴി പ�ോയില്ല. പിന്നീട്
''ഞാനങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ''യെന്ന് ച�ോദിച്ചപ്പോൾ
മദർ അനുവാദം നൽകി. മദർ, എന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ
ഒരു വിഹിതം എന്റെ സഹ�ോദരങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ
എന്നെ അനുവദിക്കണമെന്നദ്ദേഹം അപേക്ഷിച്ചു.
‘തീർച്ചയായും. ഇപ്പോഴാണ് ആ സമയമെത്തിയത്.
താങ്കൾക്കത് ചെയ്യാം.’
ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യു
മ്പോൾ അത് അവരുടെ അവകാശമാണ്, നമ്മുടെ
ഔദാര്യമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവുവേണം.
മദർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 'നിനക്ക് കൂടുതൽ തരു
ന്നത് ഒറ്റയ്ക്കെടുക്കാനല്ല, ഇല്ലാത്തവർക്കുകൂടി നൽ
കാനാണ്' എന്ന്

.

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

ല�ോകാര�ോഗ്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പാലിയം

ഇന്ത്യയും നന്ദിയ�ോട് പെയിൻ ആന്ഡ് പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ സ�ൊസൈറ്റിയും ഇക്ബാൽ
ക�ോളേജ് ഞാറനീലി എൻ.എസ്.എസ് യൂണിറ്റും
ഗവ. ഞാറനീലി അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂ
 ളും സംയു
ക്തമായി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബ�ോ
ധവൽക്കരണ പരിപാടിയും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെ
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ഉദ്ഘാടനം പെരിങ്ങമല ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്ര
സിഡന്റ് ഷിനു മടത്തറ നിർവ്വഹിച്ചു. ബ�ോധ
വൽക്കരണ പരിപാടി പെരിങ്ങമല ഗ്രാമപ്പഞ്ചായ
ത്ത് ആര�ോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി
ചെയർപേഴ്സ
 ൺ ഷീജ ഷാജഹാൻ ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. കെ. ശിവദാസൻ, കാർത്തിക സി.പി,
വേണു, റസിയ ബീവി, ഡ�ോ. ആർ. സുമേഷ്,
ഹിജിർ മുഹമ്മദ്, ഡ�ോ. സുനിൽകുമാർ എം. എം,
ബാബു എബ്രഹാം എന്നിവര് സംസാരിച്ചു.

നിങ്ങളുടെ
സമ്മാനമാണ്
ഈ ചിരി
വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ്.എ.റ്റി. ആശുപത്രിയിലെ പീഡി
കുറച്ച്
യാട്രിക് ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കിൽ, ഡ�ോക്ടറെ കാണാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്കു ക�ൊടു
ക്കാനായി കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ സംഭാവനചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികള�ോട് ആവശ്യപ്പെ
ട്ടു. കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പാലിയം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകിത്തുടങ്ങി.

കൂട്ടക്കരച്ചിലുകൾ സ്ഥിരമായി മുഴങ്ങാറുണ്ടായിരുന്ന ആ ചെറിയ ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് മുറിയിൽ നിന്ന്
ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കം ഉയരുന്നതു ശ്രദ്ധിച്ച വഴിപ�ോക്കർ അതിന്റെ രഹസ്യമറിയാൻ ഉള്ളിലേ
ക്ക് എത്തിന�ോക്കി.
കളികളിൽ മുഴുകിയിരുന്ന കുട്ടികൾ, കൈയിൽ സിറിഞ്ച് തുളച്ചു കയറുന്നതുപ�ോലും ശ്രദ്ധി
ക്കുന്നില്ല! തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ, കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ആശുപത്രിയ�ോടുള്ള സമീപനംത
ന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതാണ് ഞങ്ങൾകണ്ടത്. ഭയം ഉത്സാഹത്തിനു വഴിമാറിക്കൊടുക്കുന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യയും എസ്.എ.റ്റി ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക്സ്, പീഡിയാട്രിക്ക് ന്യൂറ�ോളജി
വിഭാഗങ്ങളുംചേർന്ന് നടത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക്കിലെത്തുന്ന ഈ
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനുവേണ്ടി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹായംതേടുന്നു.
അധികവും പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന ഇവരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയും ഹൃദ
യത്തിൽ സന്തോഷവും ക�ൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കൈക�ോർക്കാം!
കളിപ്പാട്ടങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ ദയവായി ഞങ്ങളു
മായി ബന്ധപ്പെടുക. (വളരെ ചെറിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗങ്ങളുള്ളവ, ബാറ്ററി ഉപ
യ�ോഗിച്ചുള്ളവ ഒഴിവാക്കുക. ഞങ്ങള�ോടു സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ അയ
യ്ക്കുക.) പണമായി അയയ്ക്കാൻ താത്പര്യമുള്ളവരും ബന്ധപ്പെടുക.
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